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Resum del projecte
Aquest PFC s’emmarca dins de la missió científica de la ESA anomenada SMOS.
L’objectiu d’SMOS és recollir informació sobre la humitat del sòl i la salinitat dels oceans per
tal de monitoritzar fenòmens meteorològics extrems i millorar els models actuals per tal
d’elaborar previsions sobre el canvi climàtic global.
El satèl·lit SMOS ha estat proporcionant dades des del seu llançament el 2009, fet que ha
permès no tan sols fer servir les dades per l’objectiu mencionat anteriorment, sinó que s’han
pogut identificar una sèrie de millores a realitzar de cara a una fase operativa anomenada
SMOSops.
Un dels canvis importants a realitzar és la millora de les prestacions de l’oscil·lador local
en quant a variació de la fase en temperatura, que impacta directament en la qualitat de les
dades obtingudes. L’objectiu principal d’aquest PFC és dissenyar un oscil·lador local que
minimitzi aquestes derives, i a tal efecte s’han dissenyat, prototipat i mesurat tres
arquitectures diferents de sintetitzadors de freqüència.
Aquest PFC presenta les bases teòriques sobre les quals s’han efectuat els dissenys, llista
els requisits principals aplicables sobre l’oscil·lador local embarcat a l’SMOS i descriu els
dissenys realitzats tot detallant els principis de funcionament de cada oscil·lador.
Com a resultat de la investigació i les activitats relacionades amb aquest PFC se’n
deriven els nous requisits de fase aplicables per l’OL d’ SMOSops. S’ha demostrat mitjançant
mesura que una de les arquitectures dissenyades compleix els citats requisits i per tant serveix
com a base de disseny pel futur oscil·lador local de vol de la missió SMOSops.
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Resumen del proyecto
Este PFC se enmarca en la misión científica de la ESA denominada SMOS. El objetivo
de SMOS es recoger información sobre la humedad de la tierra y la salinidad de los océanos a
efectos de monitorizar los fenómenos meteorológicos extremos y mejorar los modelos
actuales con tal de elaborar previsiones sobre el cambio climático global.
El satélite SMOS ha ido proporcionando datos desde su lanzamiento en 2009, hecho que
ha permitido no sólo utilizar los datos para el objetivo mencionado anteriormente, sino
también se han podido identificar una serie de mejoras a realizar de cara a una fase operativa
denominada SMOSops.
Uno de los cambios importantes a realizar es la mejora de las prestaciones del oscilador
local en términos de variación de fase en temperatura, que impacta directamente en la calidad
de los datos obtenidos. El objetivo principal de este PFC es diseñar un oscilador local que
minimice estas derivas, y a tal efecto se han diseñado, prototipado y medido tres arquitecturas
diferentes de sintetizador de frecuencia.
Este PFC presenta las bases teóricas sobre las cuales se han efectuado los diseños, lista
los requisitos principales aplicables sobre el oscilador local embarcado en SMOS y describe
los diseños realizados detallando los principios de funcionamiento de cada oscilador.
Como resultado de la investigación y las actividades relacionadas con ella se derivan los
nuevos requisitos de fase aplicables al OL de SMOSops. Se ha demostrado mediante medida
que una de las arquitecturas diseñadas cumple los requisitos mencionados y por lo tanto sirve
como base de diseño para el futuro oscilador local de vuelo de la misión SMOSops.
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Abstract
This thesis has been developed in the frame of the ESA scientific mission SMOS. Its
purpose is to retrieve data about the soil moisture and ocean salinity in order to track extreme
meteorological phenomena and to improve the current models so as to generate global climate
change forecasts.
The SMOS mission has been providing data since its launch on 2009, which has given
the opportunity not only to use the data for the abovementioned purpose, but also some
potential performance improvements have been identified to be implemented in a future
operative phase known as SMOSops.
Among some important improvements the performance of the local oscillator is included,
as far as phase drift in temperature is concerned. This has a direct impact in data quality.
Thus, the main goal of this thesis is to design a local oscillator to minimise those drifts, and
consequently three different architectures of frequency synthesizers have been designed,
bread boarded and measured.
This thesis presents the theoretical basis for oscillator design, lists the main requirements
applicable to the current SMOS local oscillator as well as describes the implemented designs
detailing the operational basis for each oscillator.
As an output to this investigation and its related activities, a set of new phase
performance requirements have been stablished for SMOSops. It’s been demonstrated by
means of measurements that one of the designed architectures meets those requirements.
Therefore, it is considered as a strong basis for future design of flight oscillators to be used
within the SMOSops mission.
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1 Introducció
Aquest Projecte Final de Carrera sorgeix com a fruit d’un conveni de cooperació
educativa universitat-empresa que ha estat íntegrament dut a terme a l’empresa Tryo
Aerospace Flight Segment S.A.U. (antigament MIER COMUNICACIONES, S.A.)
En aquest primer capítol es pretén situar i definir el marc d’aquest PFC dins el context de
la missió SMOS de l’ESA (Agència Espacial Europea). Així mateix es dedica un apartat a la
definició dels objectius que s’han volgut assolir durant l’execució d’aquest projecte.
Finalment, s’hi ha inclòs un últim apartat on es detalla l’estructura i el contingut d’aquest
PFC.

1.1 Marc del projecte
Aquest projecte final de carrera s’ha desenvolupat íntegrament a l’empresa TRYO
Aerospace Flight Segment, S.A.U. (La Garriga – Barcelona) com a fruit d’un conveni de
cooperació educativa entre aquesta i la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) i sota el
marc del programa SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) i SMOSops (fase operativa
d’SMOS) de la ESA (Agència Espacial Europea).
El programa SMOS sorgeix com a necessitat d’explorar, de manera global, certs
fenòmens climatològics extrems com les sequeres i les inundacions així com el canvi climàtic.
Fins ara la manera d’obtenir dades per tal d’estudiar aquests fenòmens eren les mesures in
situ, que sempre resulten escasses (no es pot cobrir tota la superfície terrestre). Amb SMOS
aquestes mesures es poden prendre des d’un instrument situat a una òrbita a 763 km sobre la
superfície de la terra, fet que fa que cada 3 dies s’obtingui un mapa global de la salinitat
oceànica i la humitat terrestre.
S’han dut a terme molts estudis per tal de determinar el conjunt de paràmetres que
influeixen sobre el canvi climàtic i amb quin pes ho fan. Dos d’aquests paràmetres són la
humitat del sòl (Soil Moisture ó SM) i la salinitat de l’aigua dels oceans (Ocean Salinity ó
OS). El coneixement d’aquests paràmetres és essencial per l’anàlisi dels intercanvis energètics
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aire-terra i aire-oceà, informació al mateix temps necessària per dur a terme una predicció
precisa del clima.

Figura 1.1 – El satèl·lit SMOS

L’observació de la dèbil radiació electromagnètica emesa de forma espontània per un cos
informa de la seva temperatura, per una banda, i de les seves propietats dielèctriques i de
l’estat de la seva superfície, per una altra, a través del paràmetre físic anomenat emissivitat.
L’observació a freqüències baixes de microones (banda L) permet l’observació precisa i
global del contingut d’aigua sobre la superfície del sòl ó de la salinitat del mar, que no es
poden obtenir de manera global mitjançant qualsevol altre mètode alternatiu. Els instruments
que són capaços de mesurar aquesta radiació electromagnètica són receptors de microones
molt sensibles, estables i ben calibrats, anomenats radiòmetres. Abans de l’aparició del
programa SMOS, únicament dos satèl·lits, el COSMOS-243 (1968) i el SKYLAB S-194
(1973) havien incorporat un radiòmetre en banda L. Fins al moment actual, no s’havien pogut
realitzar missions dedicades ja que per a aconseguir la resolució necessària en la terra (inferior
a 50km) les dimensions de l’antena resultaven prohibitivament grans. Les investigacions en
interferometria 2D en banda L, basades en una agrupació de petites antenes, va portar a la
definició d’un nou radiòmetre 2D anomenat MIRAS (“Microwave Imaging Radiometer with
Aperture Synthesis”, per més informació sobre el MIRAS veure secció 2.2.1) capaç d’obtenir
una resolució suficient en la Terra sense necessitat d’una antena gran.
TRYO AEROSPACE ha estat treballant en el projecte SMOS des de l’any 1997, tot
desenvolupant, fabricant i testejant els receptors de microones que han estat integrats en el
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MIRAS: els LICEF (LIght Weight Cost-Effective Front-end). Després de les fases preliminars
i el desenvolupament dels LICEF-1 i LICEF-2, TRYO AEROSPACE va desenvolupar el
LICEF-3, entregant-ne a l’Agència Espacial Europea una totalitat de 73 equips de vol.

Figura 1.2 – Unitat LICEF-3 fabricada a Tryo Aerospace

Rere el llançament del satèl·lit el Novembre de 2009, aquest ha estat recollint i enviant a
terra una sèrie de dades molt valuoses pels científics de tot el mon. L'èxit ha estat tal, que el
que al principi era una missió amb un objectiu temps de vida en òrbita de tres anys, encara
està en funcionament i està previst que així sigui almenys fins el 2017. Donat que el canvi
climàtic és un dels temes que més preocupen a nivell mundial, durant la fase de validació en
terra d’SMOS ja es va estudiar la viabilitat de la realització d’una futura fase operativa de la
missió per tal de poder servir dades a la comunitat científica mundial un cop finalitzada la
vida útil de la present missió. Aquesta segona generació de satèl·lits SMOS va ser anomenada
SMOSops.
SMOSops pretén millorar les prestacions 1 de l’actual satèl·lit, basant-se tant en les
mesures que es van prendre durant la validació en terra de l’actual SMOS (és en aquest marc
temporal on es situa aquest PFC) així com de les valuoses dades obtingudes durant la fase
validació i calibració en òrbita del satèl·lit (commisioning phase) i durant el seu funcionament
en la fase de servei (ambdues posteriors a la realització d’aquest PFC).
La UPC ha col·laborat estretament en el projecte SMOSops des els seus inicis, juntament
amb TRYO AEROSPACE i també dins el marc d’aquest PFC

1

A partir d’ara l’anomenarem performance
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1.2 Objectius del PFC
Els objectius principals d’aquest PFC es llisten a continuació:
•

Dissenyar tres oscil·ladors locals basats en arquitectures diferents com a part de
l’estudi de millora del performance de l’actual satèl·lit SMOS per una futura fase
operacional SMOSops.

•

Obtenir un disseny que sigui el màxim representatiu d’un equip de vol. Per tant,
els components i materials escollits han de ser representatius de vol o tenir
alternatives de vol compatibles elèctricament.

•

Implementar físicament el disseny dels oscil·ladors anomenats en el punt anterior
tot fabricant-ne prototipus, i per tant tenir en compte altres aspectes importants
com l’elecció d’elements disponibles en el mercat, la selecció de proveïdors sense
perdre de vista les limitacions en calendari del projecte.

•

Mesurar els oscil·ladors i comparar el performance de la fase del senyal de
sortida en temperatura de les diferents arquitectures. Això és degut a què el LO de
l’actual satèl·lit SMOS presenta unes derives de fase en temperatura, com
s’explicarà més endavant, que limita lleugerament l’operativa del satèl·lit.

•

Per tant, l’objectiu principal d’aquest projecte és determinar l’arquitectura que
minimitza les derives de fase en temperatura i comparar el performance amb
l’actual LO del satèl·lit SMOS.

•

Establir l’arquitectura seleccionada com a base per al disseny de vol de l’OL de
SMOSops .

1.3 Estructura de la memòria
Aquesta memòria s’estructura en 6 capítols principals, els quals pretenen donar una visió
global de les activitats dutes a terme per tal de realitzar aquest PFC així com el marc en el
qual es van dur a terme.
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Primerament s’introduirà el marc de treball d’aquest PFC, que és la missió científica de
la ESA SMOS. Es donarà una breu explicació dels elements que componen el satèl·lit, i fent
una mica més de zoom-in es descriuran els elements que formen el radiòmetre MIRAS. És en
aquest punt on es menciona on està situat l’LO i la seva funció dins el satèl·lit.
A continuació ve una secció dedicada a la teoria, principis de funcionament i fórmules
principals dels sintetitzadors de freqüència. Primer es descriuran els sintetitzadors basats en
detectors digitals, per acabar amb el sintetitzador basat en un detector analògic que presenta
algunes similituds i algunes diferències amb els primers. La raó de presentar els dos tipus de
detector és que els tres dissenys efectuats en el marc d’aquest PFC faran servir les dues
tecnologies.
Després del capítol de fonaments teòrics s’exposen els requisits tècnics que apliquen a
l’actual LO d’SMOS, els estudis previs a aquest PFC els quals justifiquen la necessitat
d’aquest PFC, així com es conclou quins requisits aplicaran a l’LO d’SMOSops.
Rere els requisits tècnics es troba nucli de la memòria, dedicat a la descripció de disseny
dels tres oscil·ladors locals que s’han dissenyat, implementat i mesurat com a fruit d’aquest
estudi.
Finalment se’n presenten les mesures obtingudes i les conclusions a les que s’ha arribat.
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2 Missió SMOS i fase d’estudi SMOSops
En aquest capítol es donarà una visió més detallada dels objectius de la missió SMOS.
Així mateix, es presentaran les millores que es pretenen assolir amb la fase operativa
SMOSops.
A més a més, es farà una breu descripció dels principals elements que componen l’actual
satèl·lit MIRAS/SMOS.

2.1 Introducció
És ben sabut de tots que un dels temes actualment més preocupants a nivell mundial és el
canvi climàtic. No és estrany consultar qualsevol medi de comunicació i trobar-s’hi un espai
dedicat a la predicció del temps, als devastadors huracans que assolen cada any Amèrica i
Àsia, a les inundacions i les sequeres. Els canvis climàtics es produeixen a molt diverses
escales de temps i sobre diferents paràmetres, tots ells lligats íntimament al cicle de l’aigua: la
temperatura, les precipitacions, la nuvolositat, etc. Aquests són deguts a causes naturals, i en
els últims segles, també a l’acció de la humanitat.
En les últimes dècades s’ha esdevingut un progrés significant en la monitorització del
clima i la predicció del temps i d’esdeveniments meteorològics extrems, mitjançant l’ús de
models sofisticats analitzats per super-computadores. No obstant, per augmentar els nostres
coneixements en aquesta àrea són necessàries observacions globals de dos variables crucials:
la humitat del sòl (soil moisture) i la salinitat dels oceans (ocean salinity). Dos variables com
aquestes semblen estar inconnectades, però de fet ambdues estan intrínsecament lligades al
cicle de l’aigua de la Terra i al clima.
La humitat del sòl de la Terra canvia constantment. Aquesta variabilitat en la humitat del
sòl està governada principalment pels diferents processos d’evaporació i precipitació, de
manera que, per exemple, la falta extrema de precipitacions pot resultar en un sòl esquerdat i
sec, mentre que els moviments de terres i inundacions són conseqüència de pluges severes.
Menys obvi, potser, resulta el fet que certes àrees dels oceans de tot el planeta són
significativament més “salades” que altres. Aquests canvis en la salinitat de la superfície dels
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oceans són provocades per l’addicció o substracció d’aigua dolça, principalment a través de
l’evaporació i la precipitació; a les regions polars aquest fenomen també es dona quan l’aigua
es congela o es fon.
La variabilitat en la humitat del terra i en la salinitat dels oceans és deguda a intercanvis
continus d’aigua entre els oceans, l’atmosfera i el terra, és el que coneixem com cicle de
l’aigua de la Terra (Figura 2.1, [Ref. 1]). A pesar que el cicle de l’aigua és un dels processos
més importants que operen sobre el planeta controlant el clima i sostenint la vida, aquest no es
coneix perfectament, encara.

Figura 2.1 - Cicle de l'aigua

Tot i que el contingut d’aigua en el sòl representa un percentatge molt baix de l’aigua de
tot el planeta, juga un paper molt important en el cicle de l’aigua. Són escasses les mesures
globals d’humitat del sòl que es poden obtenir des de la Terra, per tant és necessari conèixer
més dades i amb més precisió.
Ens trobem amb el mateix problema a l’hora d’estudiar la salinitat dels oceans, degut a
que les mesures que s’enregistraven fins ara no eren a nivell global, sinó petites mostres
efectuades de manera local i no contínues. La salinitat juntament amb la temperatura de
l’aigua determinen la densitat de l’aigua del mar, fet que provoca la circulació dels corrents
marins. Aquests corrents juguen un paper molt important en la moderació del clima, per
exemple amb el moviment cap els pols d’aigües calentes provinents de l’Equador. El fet de
disposar de més dades pel que fa la salinitat de l’aigua dels oceans no solament contribueix a
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disposar d’un millor coneixement del cicle de l’aigua, sinó que també contribueix a millorar
el coneixement que es té sobre les condicions que influeixen en la circulació global dels
oceans i, per tant, els canvis climàtics.
La missió SMOS és una resposta directa a aquesta falta d’observacions de la humitat del
sòl i salinitat dels oceans de manera global, necessàries per ampliar el nostre coneixement del
cicle de l’aigua, i per contribuir a una millor predicció del temps i d’esdeveniments
meteorològics extrems, com poden ser inundacions i huracans.

2.1.1 La missió SMOS i la fase SMOSops
La missió SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity: Humitat del Sòl i Salinitat dels
Oceans) de la ESA va ser dissenyada amb l’objectiu principal d’observar i proporcionar
mapes globals de la humitat del sòl de la Terra i la salinitat dels oceans per un període mínim
de tres anys, amb una precisió, sensibilitat, resolució espacial, cobertura espacial i cobertura
temporal especificades.
Això s’està duent a terme mitjançant la captura d’imatges de la radiació de microones
emesa per la Terra a la freqüència de 1.4GHz (banda L). L’encarregat de “fotografiar” la
Terra és el radiòmetre interferomètric en 2D anomenat MIRAS (per més informació sobre el
MIRAS veure secció 2.2.1).
SMOS es tracta de la segona missió d’exploració de la Terra duta a terme per part del
Living Planet Programme de la ESA. Les dades que s’adquireixen a partir d’aquesta missió
porten a desenvolupar millors prediccions climatològiques, i a un millor estudi del canvi
climàtic. Com a objectiu secundari, SMOS proporciona observacions sobre regions nevades i
gelades, cosa que permet contribuir en la millora de les investigacions relacionades amb els
estudis de la criosfera.
[Ref. 3] L’actual satèl·lit SMOS es va llençar el 2 de Novembre de 2009 amb un vehicle
tipus Rockot des del cosmòdrom de Plesetsk (Rússia), amb una massa total de 658kg de la
qual 355kg corresponen a la càrrega útil (a partir d’ara payload), a una òrbita heliosíncrona.
Els coets Rockot son operats per Eurorockot Launch Services, però el centre de control
d’operacions estava basat al CNES, França. Rere el llançament, es va iniciar la fase de
validació i calibració en òrbita que va durar sis mesos i va finalitzar a finals de Maig de 2010.
Per tant, el satèl·lit està en fase operativa des de Juny de 2010.
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Figura 2.2 - Primer mapa global de la humitat del sòl i la salinitat oceànica, obtingut l'Agost de 2010 [Ref. 2]

Tot i que l’actual satèl·lit MIRAS/SMOS ja està provant exitosament el seu
funcionament a l’espai, les mesures durant la validació del satèl·lit en terra i aquelles
obtingudes durant la fase de validació i calibració en òrbita van demostrar que certes millores
en l’instrument MIRAS poden ser introduïdes per tal d’optimitzar l’observació i recursos del
satèl·lit. Això unit a la gran demanda d’estudis climatològics del planeta a nivell global, va
provocar la necessitat d’una nova fase d’estudi per a la millora del performance pel present
instrument de mesura, amb l’objectiu de llençar a l’espai una sèrie de satèl·lits SMOS de
segona generació: SMOSops.
Les principals millores que es pretenen introduir amb SMOSops son [Ref. 4]:
1. Optimitzar el disseny actual del MIRAS amb l’objectiu final d’assolir major
sensitivitat radiomètrica, i una major resolució espacial. Aquests dos objectius es
tradueixen en un radiòmetre amb un major número de receptors LICEF per braç,
i en una menor distància entre aquests.
2. Optimitzar l’actual receptor LICEF-3, principalment en aspectes tecnològics:
augmentar l’ús de tècniques i circuits digitals i una major integració dels MMICs,
donant pas al LICEF-4.
3. Optimitzar el performance de l’actual oscil·lador local, evitant al màxim les
derives de fase en temperatura a la sortida d’aquest bloc. Aquest PFC té com a
objectiu estudiar aquest punt.
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4. Acomodar l’FPIR (Full Polarisation Interferometric Radiometer). Aquest és un
instrument dissenyat pel llavors anomenat Center of Space Science and Applied
Research (CSSAR), ara anomenat National Space Science Center (NSSC),
Chinese Academy of Sciences (CAS). Això comporta haver de doblar la cadena
receptora en cada LICEF-4.
5. Acomodar un experiment de radiometria GNSS de SST (Surrey Satellite
Technology, UK) per a millorar les dades obtingudes per a la salinitat.
6. Assegurar la compatibilitat entre la nova plataforma Proteus i el llançador
VEGA, en termes mecànics i de potència.
7. Utilitzar dades reals de vol i del segment de terra de l’actual SMOS en el procés
d’optimització de SMOSops.
Com s’ha mencionat anteriorment, tot i que la duració estimada de la missió era de tres
anys, SMOS ha continuat entregant exitosament dades d’observació de la terra en aquests
últims set anys, és per això que una futura fase SMOSops no és una opció a descartar als
propers anys, quan SMOS hagi finalitzat la seva vida útil.

2.2 El satèl·lit MIRAS/SMOS
El satèl·lit MIRAS/SMOS embarca el radiòmetre MIRAS, basat en una agrupació de
receptors en forma de “Y” que permeten una observació passiva de la radiació emesa per la
terra en banda L. La payload del satèl·lit està formada per tres braços que contenen receptors
LICEF-3, juntament amb el Control Monitoring Unit (CMN) i altres sistemes per a la
transferència de la informació dels receptors via fibra òptica, alimentació i control de
temperatura .
La payload està alhora embarcada sobre una plataforma espacial anomenada Proteus,
desenvolupada per l’agència espacial francesa CNES i per Alcatel Space Industries (ara
Thales Alenia Space). Es tracta d’una plataforma genèrica, dissenyada per a missions d’òrbita
baixa LEO, que ha estat modificada per tal de que el MIRAS hi pugui ésser muntat a sobre.
Es requereix una òrbita síncrona amb el Sol per tal que els panells solars estiguin sempre
il·luminats (excepte puntualment en curts períodes d’eclipsis a l’hivern). La plataforma
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Proteus utilitza un receptor GPS per la determinació i control de l’òrbita, tot proporcionant
informació de la posició del satèl·lit.
La Figura 2.3 mostra una imatge del satèl·lit amb els braços i els panells solars
desplegats i mirant cap a la terra.

Figura 2.3 - Reproducció 3-D del satèl·lit SMOS i el radiòmetre MIRAS

A continuació veurem una mica més en detall els principals elements que composen
l’actual satèl·lit MIRAS/SMOS: l’instrument de mesura, els receptors que conformen aquest
instrument, el CMN, i una petita descripció del segment de terra.

2.2.1 Radiòmetre MIRAS. Principis teòrics del seu funcionament
El MIRAS (Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis), és un radiòmetre
que opera entre 1404Mz i 1423MHz (banda L).
[Ref. 5] La teoria científica darrere del MIRAS està basada en la emissivitat dels cossos,
en aquest cas la de la Terra. Anomenem un cos negre a aquell objecte que és capaç d’absorbir
tota la radiació que li arriba. Per a freqüències inferiors a 100GHz, la brillantor d’un cos negre
en freqüència ve regida per la llei de Rayleigh-Jeans. Els cossos negres es tracten de models
teòrics ideals: els materials reals no es comporten com un cos negre, sinó que acostumen a
reflexar part de la radiació que incideix sobre ells, ni radien amb la mateixa potència que un
cos negre, per lo qual, a la pràctica la brillantor dels cossos reals (anomenats “cossos grisos”)
és inferior a aquella obtinguda per la llei de Rayleigh-Jeans. Un cos gris emanarà un nivell de
radiació diferent en funció de l’angle d’observació per efectes de rugositat en la seva
superfície, així com també es veurà afectada per altres paràmetres físics com la humitat. Per
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tant, es pot extreure un paràmetre físic a partir de la mesura de la Temperatura de Brillantor2
d’un cos. Per a això, a SMOS es fa servir una llei de Rayleigh-Jeans modificada per als cossos
grisos que passa a dependre de l’angle d’observació.
La Temperatura de Brillantor del mar té una certa dependència a la freqüència d’operació
del MIRAS (banda L) amb el nivell de salinitat de l’aigua, per tant, és possible extreure
aquest paràmetre a partir del mapa de brillantor obtingut pel satèl·lit. Igualment, la
dependència de la emissivitat del sòl amb la humitat de la seva superfície s’havia observat
experimentalment prèviament a SMOS. Per tant, la informació que proporciona SMOS son
mapes de la brillantor terrestre, a partir dels quals se’n pot extreure els paràmetres Soil
Moisture i Ocean Salinity.
Per tal de ser capaços d’observar la salinitat dels oceans i la humitat del sòl amb la
resolució espacial requerida, s’haurien d’utilitzar antenes de grans dimensions, inconvenient
important tenint en compte que el volum, la massa i el consum de la payload son paràmetres
crítics d’un satèl·lit. Tanmateix, això s’ha solucionat mitjançant la tècnica d’interferometria,
tot sintetitzant l’obertura de l’antena mitjançant un conjunt d’antenes petites i receptors
anomenats LICEF.
Cada LICEF muntat en l’agrupació en forma de “Y” (forma òptima de distribuir les
antenes) consisteix en un receptor que converteix la freqüència d’entrada de banda L a IF en
fase (I) i quadratura (Q) (diferència de fase de 90º entre les sortides). És en aquest pas de
conversió de freqüència on intervenen els oscil·ladors locals estudiats en aquest PFC. Els
senyals de sortida es mostregen amb un convertidor A/D de 1bit. A més a més del convertidor
A/D, la potència absoluta de soroll també es mesura a través d’un bloc de detecció de
potència (PMS). La interferometria consisteix en realitzar correlacions digitals creuades entre
les sortides digitals I i Q de parelles de receptors obtenint punts de l’anomenada Funció de
Visibilitat. La Funció de Visibilitat està relacionada amb la temperatura aparent que arriba a
l’agrupació d’antenes, ja que es tracta de la transformada de Fourier en 2 dimensions de la
temperatura aparent.
L’actual MIRAS està format per una estructura central i tres braços desplegables,
cadascun dels quals està constituït per tres segments. Durant el llançament, aquests braços
2

La Temperatura de Brillantor d’un cos es la temperatura física a la que hauria d’estar un cos negre per a
radiar el mateix nivel de potencia que el cos gris
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romanen plegats, però just després de la separació de la llançadora, aquests són desplegats
mitjançant un sistema comprès per una sèrie de molles i reguladors de velocitat.
Cada segment conté: 6 LICEFs equidistribuïts sobre el sector i espaiats 0.875·λ entre sí,
un CAS (On-board CAlibration System) i un CMN (Control and Monitoring Node). El sector
central o “hub”, està alhora dividit en tres sectors, i conté 15 LICEFs, 3 unitats CMN, el CCU
(Correlator and Control Unit) i el NIR (Noise Injection Radiometer).

Figura 2.4 - El radiòmetre MIRAS, a les instal·lacions de CASA Espacio (ara Airbus DS) a Madrid

El senyal adquirit per cada receptor és transmès a la unitat de correlació central, que
realitza les correlacions creuades entre totes les possibles combinacions de parelles de
receptors. El fet de pre-processar les dades a bord del satèl·lit fa possible que la quantitat de
dades que s’han de transmetre cap a l’estació de Terra es redueixi considerablement.
Un dels objectius ja inicialment proposats per a SMOSops era augmentar el número de
LICEFs en el payload, tot reduint-ne la distància entre ells, per tal de millorar la resolució
espacial i la sensitivitat radiomètrica. És per això que en SMOSops el radiòmetre incorporarà
96 LICEF-4 enfront dels 69 LICEF-3 de l’actual MIRAS.

2.2.2 Control and Monitoring Network
Els CMN son una sèrie d’equips que s’encarreguen cada un de proporcionar el senyal de
oscil·lador local i les línies d’alimentació a 6 unitats LICEF.
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Les tensions d’alimentació es generen en aquest mòdul amb un convertidor commutat
DC/DC a partir de la tensió contínua del bus primari de +48V de la plataforma PROTEUS i
s’entreguen als LICEF.
Cada CMN ha de proporcionar sis sortides idèntiques d’LO a 1396MHz, disponibles en
sis connectors SMA de 50ohm independents. Aquesta sortida és sintetitzada per un PLL a
partir de la freqüència de rellotge generada per una font externa, consistent un un oscil·lador
de cristall (XO) distribuït a totes les unitats CMN via un sistema de fibra òptica (MOHA). Els
requisits pels OL de cada CMN i les característiques del rellotge de referència es veuran més
endavant (seccions 4.2 i 4.3 respectivament). Els sis senyals d’LO de sortida de cada CMN es
transfereixen a cada LICEF mitjançant sis cables coaxials d’RF apantallats mitjançant un
shielding braid (malla metàl·lica) connectada a la massa del satèl·lit. El senyal d’LO és
necessari per tal de convertir a freqüència intermitja el senyal en banda L rebut pels receptors
LICEF i poder així efectuar el processat digital.
La CMN es troba redundada, de manera que la seva probabilitat de fallida total és menor
(quan el nominal s’espatlla es commuta a redundant).

2.2.3 Els receptors LICEF
Cada un dels receptors que integren el radiòmetre interferomètric és un amplificador de
baix soroll, baix consum i guany elevat capaç de traslladar a IF i demodular el soroll en fase i
quadratura i mostrejar-lo amb dos convertidors de 1bit a 55.84MHz. A més a més, els
receptors incorporen un sistema de mesura de potència que permetrà desnormalitzar la funció
de visibilitat obtinguda per l’instrument a partir de les correlacions entre receptors. Però el
que fa més difícil la seva fabricació són els estrictes requeriments de similitud entre receptors.

Figura 2.5 – Imatge d’un model de vol de LICEF-3 fabricat a Tryo Aerospace
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3 Fonaments del Sintetitzador de Freqüència
Aquest capítol descriu el funcionament bàsic del PLL o Phase Locked Loop, i introdueix
la terminologia que serà utilitzada al llarg de la memòria. Així mateix, es farà una descripció
dels sintetitzadors basats en SPD (Sampling Phase Detector).
Un cop descrit el funcionament d’aquests dos tipus de circuits, és immediat comprendre
el funcionament dels oscil·ladors que s’han dissenyat per a aquest PFC.
Aquest capítol pretén ser únicament teòric.

3.1 Introducció
En aquest PFC es presenten tres tipus de sintetitzadors, basats en arquitectures diferents.
Els dos primers que exposarem estan basats en el phase detector digital, que és el circuit típic
per a aquest tipus d’aplicacions. En aquest capítol s’explicarà el funcionament general
d’aquest tipus de dispositius, tot i que els dos PLLs amb phase detector digital estudiats en
aquest PFC tenen un funcionament lleugerament diferent.
El tercer sintetitzador que s’estudia en aquest PFC, a diferència dels dos primers, està
basat en un circuit anomenat SPD (Sampling Phase Detector), el funcionament del qual també
s’explicarà en aquest capítol.
La diferència bàsica entre els PLLs amb detector de fase digital i els SPD és que el l’
SPD és analògic, el que fa que canviï la circuiteria dedicada a cadascuna de les dues
arquitectures.

3.2 El Phase Locked Loop
3.2.1 Introducció al PLL
Un PLL o phase-locked loop (llaç enganxat en fase) és un circuit digital que genera un
senyal que té una relació fixa amb un senyal d’entrada conegut com a “referència”. Un PLL
respon tant a la freqüència com a la fase del senyal d’entrada, augmentant o disminuint
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automàticament la freqüència d’un oscil·lador controlat per tensió (VCO o Voltage
Controlled Oscillator) fins que aquesta coincideix amb la del senyal de referència. Aquest
circuit és un bon exemple de control de llaç de realimentació negatiu (negative feedback).
L’esquema general d’un PLL s’il·lustra a la Figura 3.1.
Les variables utilitzades es defineixen seguidament:
Kφ : Constant del detector de fase (constant de proporcionalitat).
Kvco : Constant del VCO.
Z(s): Funció de transferència del filtre (depèn del tipus de filtre utilitzat)
N: Factor de divisió del llaç.
R: Factor de divisió de la referència
φo: Fase a la sortida
φr: Fase de la referència.
φn: Fase d’entrada al comparador de fase.
fREFCLK: freqüència del rellotge de referència
fcomp: freqüència del REFCLK dividida pel factor R. És la freqüència de comparació
fn: freqüència de sortida del PLL dividida pel factor N.

Figura 3.1 – Diagrama de blocs del PLL
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El comptador R divideix la freqüència del rellotge, que hem anomenat REFCLK, sortintne una freqüència inferior, anomenada freqüència de comparació, a partir d’ara fcomp, que serà
una de les entrades cap al detector de fase. El detector de fase té com a sortida un corrent o
tensió amb un valor promig de DC proporcional a l’error de fase entre les dues senyals
d’entrada. Com la fase és la integral de la freqüència, indirectament aquest corrent ens està
donant una indicació de l’error o diferència de freqüència.
Típicament la referència es tracta d’algun oscil·lador basat en cristall (quars), ja sigui un
XO (Crystal Oscillator), TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator) o un OCXO
(Oven Controlled Crystal Oscillator) . Aquest tipus d’oscil·ladors tenen un factor de qualitat
Q molt elevat, son molt estables i generen baix soroll gràcies a l’efecte piezoelèctric.
La constant de proporcionalitat que relaciona la diferència de fase o freqüència amb el
corrent de sortida del detector és anomenada Kφ, expressada en [mA/(2π rad)].
L’VCO, oscil·lador controlat per tensió, tal i com el seu nom indica, proporciona a la
sortida un senyal RF de freqüència proporcional a la tensió que se li aplica a l’entrada (Vtune),
segons la constant de proporcionalitat Kvco, usualment expressada en [MHz/V]. Típicament és
un senyal sinusoïdal tot i que hi ha VCOs digitals que proporcionen senyals d’ona quadrada.
Per obtenir el voltatge de control a l’entrada de l’VCO, cal multiplicar el corrent DC mitjà
que proporciona el detector de fase per la impedància del filtre de llaç, Z(s). El filtre de llaç
sol ser un filtre pas-baix, típicament de 2n o 3r ordre, implementat amb components discrets.
Es diu que un PLL està “enganxat” (locked en anglès) quan la la fase de sortida del VCO
dividida pel factor N i la fase d’entrada de la referència dividida pel factor R son iguals, o el
que és el mateix, quan la freqüència de sortida del VCO entre N és igual a Fcomp.
La freqüència del senyal de sortida complirà la següent relació:
$

𝑓" = 𝑓%&'()*
%

(Eq. 1)

Per tant, és important tenir clar el pla freqüencial i dimensionar els divisors N i R de
manera que es compleixi la relació mostrada a la Eq.1.
El PLL pot tenir diverses aplicacions. Si fixem el valor de R i anem canviant el valor de
N, obtindrem un sintetitzador de diferents freqüències, separades totes elles per fcomp. Si anem
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encara més enllà, hi ha PLLs capaços de treballar amb Ns fraccionals, però no és objecte
d’estudi d’aquest PFC.

3.2.2 El detector de fase/freqüència i el Charge Pump
El detector de fase/freqüència (PFD) és el dispositiu que compara les sortides dels
divisors N i R, i genera un senyal proporcional a l’error de fase entre elles. Aquest senyal pot
ser un corrent o una tensió. El cas més típic és que aquest senyal sigui un corrent; en aquest
cas, es diu que el detector de fase incorpora un Charge Pump. El primer sintetitzador que es
presentarà en aquest PFC n’és un exemple.
Hi ha dispositius, però, que generen a la sortida una tensió proporcional a l’error de fase
entre les senyals d’entrada; aquesta tensió pot venir donada com una tensió diferencial entre
dues sortides. Aquest és el cas del segon sintetitzador que presentarem en aquest PFC.
En realitat el funcionament és pràcticament el mateix, donat que el detector de fase
realment el que fa és convertir l’error de fase de les dues senyals d’entrada en una tensió, que
després és convertida en un corrent pel Charge Pump. El terme PFD pot referir-se a qualsevol
dels dos tipus (amb o sense Charge Pump).
Detector de fase sense Charge Pump
Aquest tipus de detector de fase proporciona una tensió al filtre de llaç directament. Si el
filtre de llaç és passiu, el PLL pot no enganxar a la freqüència desitjada si l’error de
fase/freqüència és gran, o pot desenganxar-se un cop enganxat. A més a més, sempre roman
un error de fase estacionari. Per tal de corregir aquestes limitacions amb aquest tipus de
detectors es fa servir normalment un filtre de llaç actiu (veure Figura 3.2). El filtre de llaç
actiu es comporta com un integrador fent que l’error residual sigui zero. El principal problema
d’aquests filtres és que la circuiteria associada introdueix soroll al sistema, apart
d’incrementar consum, massa i preu.

Figura 3.2 – Exemple de filtre de llaç actiu per un detector de fase sense Charge Pump
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Detector de fase amb Charge Pump
Aquest tipus de detectors no presenten les limitacions comentades anteriorment. La
tensió que proporciona el PFD és convertida en un corrent de correcció pel Charge Pump.
Aquest PFD es pot enganxar a qualsevol freqüència que pugui proporcionar el VCO encara
que l’error de fase inicial sigui gran. A més, elimina l’error de fase estacionari. Com el propi
PFD és capaç de proporcionar un corrent proporcional a l’error de fase, es pot fer servir un
filtre de llaç passiu, com per exemple el de la Figura 3.3. L’únic cas on seria necessari un
filtre de llaç actiu seria si la freqüència de sortida desitjada requerís d’un valor d’entrada a
l’VCO que el Charge Pump sigui incapaç de proporcionar.

Figura 3.3 – Exemple de PFD amb filtre de llaç passiu

És important remarcar que per a l’estudi del PLL en conjunt la sortida és modelada com
una fase i no com una freqüència (veure Figura 9). El guany de l’VCO està dividit per s, que
en el domini de Laplace correspon a la integració que cal fer de la freqüència per obtenir la
fase. D’aquesta manera el detector de fase no només fa que les fases a les seves respectives
entrades siguin iguals, sinó que també ho seran les freqüències, degut a aquesta relació
fase/freqüència.
Anomenarem φn a la fase del senyal de sortida de l’VCO dividida per N, just abans
d’entrar al detector de fase, i fn en serà la freqüència corresponent. Igualment, anomenarem φr
a la fase del senyal de CLK dividida per R, i fr serà la freqüència associada. El PFD només
respon als flancs de pujada de φr i φn. La següent figura mostra el funcionament del PFD:

Desenvolupament i estudi comparatiu d’OLs per a un radiòmetre en banda L

29

Figura 3.4 – Funcionament d’un PFD amb charge pump

És a dir, cada cop que es produeix un flanc de pujada de φr, es produeix un augment en el
corrent que proporciona el charge pump. I cada cop que es produeix un flanc de pujada de φn,
es produeix una disminució en el corrent del charge pump. Suposem que φr i φn tenen la
mateixa freqüència però diferent fase, de manera que el flanc de pujada de φr va per davant
del flanc de pujada de φn, mantenint un error de fase constant, Δφ=φr−φn. Llavors:
•

Δφ=0: En aquest cas no hi ha error de fase, i els senyals estan sincronitzats en
freqüència i fase. Per tant, teòricament no hi hauria senyal de sortida del PFD. A
la pràctica, hi haurà un petit senyal de sortida, una sèrie de polsos positius i
negatius, alternant la polaritat.

•

−2π< ⎜Δφ ⎜<2π: El charge pump estarà proporcionant corrent positiva durant un
temps promig per a cada període de referència, 1/fr. La sortida del charge pump
promitjada temporalment serà 𝐾, = 𝐾, ∙ ∆, (Eq. 2), és a dir, és proporcional a
l’error de fase.

•

⎜Δφ ⎜>2π: és el cas en què la diferència entre dos comptadors és de més d’un
cicle. Si es dona aquest cas, el corrent del PFD es reseteja a zero i continua. Això
sol passar quan l’error de fase és molt gran, i si el llaç del PLL no és
suficientment ràpid, el temps d’enganxament del PLL es pot veure reduït
considerablement.
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3.2.3 Soroll de fase d’un PLL i funcions de transferència del llaç
Una de les característiques principals d’un oscil·lador local és el soroll de fase, és a dir,
un soroll sumat a la fase del to de sortida que fa que aquesta variï aleatòriament amb el temps.
El soroll de fase, doncs, no és més que les fluctuacions aleatòries de la fase d’un senyal que
es produeixen a curt termini, a cada instant; per tant, poden ser eliminades mitjançant
promitjat. La unitat típica per expressar el soroll de fase és dBc/Hz (és a dir, els dB per sota
de la portadora per cada Hz que ens allunyem d’aquesta).
El soroll de fase del OL afecta directament el senyal RF quan passa pel mesclador. Si
tenim en compte que en un LICEF la informació es troba principalment en la fase del soroll
reflectit per la Terra i recollit pels receptors (a més a més de la potència, que no es veu
afectada), necessitem garantir que el soroll de fase sigui suficientment baix per no pertorbar
les mesures del LICEF.
Per tal d’entendre l’origen del soroll de fase podem modelar un sintetitzador de
freqüència com un llaç amb la topologia següent:

Figura 3.5 -Model d’un Sintetitzador de Freqüència, funcions de transferència

En aquest circuit amb realimentació negativa anomenat PLL, es defineixen les següents
funcions de transferència [Ref. 6, [Ref. 7]:
•

Funció de transferència directa (forward loop gain):
𝐺 𝑠 =

•

12
13

=

𝐾𝜙 ∙𝐾𝑉𝐶𝑂 ∙𝑍(𝑠)
𝑠

, on 𝑠 = 2𝜋𝑗𝑓

(Eq. 3)

Funció en inversa (reverse loop gain):
𝐻(𝑠) =

1?
12

=1 𝑁

(Eq. 4)
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Funció de transferència de llaç obert (open loop gain):
𝑂𝐿(𝑠) =

•
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1?
13

= 𝐺(𝑠) ∙ 𝐻(𝑠) =

𝐾𝜙 ∙𝐾𝑉𝐶𝑂 ∙𝑍(𝑠)
𝑠

1

∙𝑁

(Eq. 5)

Funció de transferència de llaç tancat (closed loop gain) té en compte tot el
sistema:
𝐶𝐿 𝑠 =

12
1D

=

𝐺𝑠
, 𝑜𝑛
1+𝐺 𝑠 ∙𝐻

𝐻=1 𝑁

(Eq. 6)

El soroll de fase final que obtindrem en l’oscil·lador local prové de diverses fonts de
soroll que integren el llaç. La contribució final de cada una d’aquestes fonts de soroll es veu
modificada per funcions de transferència diferents en funció de la seva posició dins del llaç,
com mostra la Taula 3.1:

Taula 3.1 – Fonts de soroll del PLL i les seves respectives funcions de transferència
Font de soroll

Cristall del rellotge de referència

Divisor R

Divisor N

Detector de fase

VCO

Funció de transferència que li aplica

I
%

×

K(L)
IMK(L)×N

K(L)
IMK(L)×N
K(L)
IMK(L)×N

I
*O

×

K(L)
IMK(L)×N

I
IMK(L)×N

(Eq. 7)

(Eq. 8)

(Eq. 9)

(Eq. 10)

(Eq. 11)

Observant les funcions de transferència anteriors, es pot veure que totes les fonts de
soroll de fase excepte el VCO es veuen afectades per la funció de transferència en llaç tancat,
com mostra la Figura 3.6.
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𝑝𝑒𝑟 𝜔 ≪ 𝜔V
𝑝𝑒𝑟 𝜔 ≫ 𝜔V
[Eq. 12]

Figura 3.6 - Funció de transferència de les contribucions de soroll de fase excepte la del VCO [Ref. 6]

Com s’observa en la figura anterior, el soroll de fase que provingui d’aquestes fonts de
soroll serà molt important dins l’ample de banda del llaç, és a dir per a freqüències inferiors a
ωc, freqüència de tall i quedarà atenuat fora de l’ample de banda del llaç.
El paràmetre que té més impacte en el soroll de fase en aquesta zona és el valor del
comptador N; quant més petit sigui aquest valor, millor serà el soroll de fase.
L’altre font de soroll és el VCO que es veu afectat per la funció de transferència següent.

𝑁
1
≈ 𝐺 𝑠
1 + 𝐺(𝑠) ∙ 𝐻
1

𝑝𝑒𝑟 𝜔 ≪ 𝜔V
𝑝𝑒𝑟 𝜔 ≫ 𝜔V
[Eq. 13]

Figura 3.7 - Funció de transferència que afecta al soroll de fase del VCO [Ref. 6]

A grans trets, podem distingir dues zones ben diferenciades de soroll de fase. En primer
lloc tenim el soroll de fase proper a la portadora que es troba dins de l’ample de banda del
llaç. El llaç treballa en aquesta zona i rebutja el soroll de fase del VCO, de manera que aquest
pràcticament no contribueix en el soroll en aquesta regió i impera el soroll generat pel
elements que formen el llaç i la referència. Fora de l’ample de banda del llaç el soroll de fase
que predomina és el del VCO.
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Per tant, a l’hora de dissenyar un PLL també és molt important establir l’ample de banda
del llaç, per a tenir el mínim soroll de fase sense que el llaç sigui inestable.
A continuació es troba el soroll generat per cadascuna de les fonts de soroll que
integren un PLL:
Soroll de fase introduït per la referència
És el que domina a les freqüències més properes a la freqüència de comparació. Cau
dins de l’ample de banda del filtre de llaç i per tant no serà atenuat per aquest. La seva
expressió és [Ref. 6]:
𝑃𝑁%&'()* = 1 𝑓

Y"ZL[

+ 20𝑙𝑜𝑔

$
%

(Eq. 14)

Sovint, la freqüència del cristall de referència és més elevada que la freqüència màxima
de comparació que permet el comparador de fase/freqüència, per la qual cosa és dividida.
Aquesta funció sol ser integrada en el mateix xip que fa la comparació de freqüència. La
contribució de 20log(N/R) és deguda a aquest divisor de freqüència.
El soroll anomenat com a “(1/f)noise” és intrínsec del rellotge de referència (depèn de la
seva qualitat, i no depèn del llaç), i s’anomena d’aquesta manera perquè segueix
aproximadament una distribució en freqüència de la forma 1/f:

Figura 3.8 – Soroll de fase introduït per la referència

El soroll en la regió A s’anomena Flicker Noise; la seva magnitud és determinada
primordialment per la qualitat del cristall.
El soroll en la regió B, és el pròpiament anomenat “1/f”, i està causat per l’activitat dels
semiconductors (transistors).
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La regió C de la figura s’anomena soroll blanc o soroll d’ample espectre. És el soroll de
fons.
Soroll de fase introduït pel detector de fase/freqüència
Domina a la regió intermitja del soroll de fase total del PLL. La part d’aquest soroll que
domina és la que es troba dins de l’ample de banda del llaç.
A continuació es mostra el soroll introduït pel detector sense tenir en compte la funció de
transferència:
𝑃𝑁_)) = 𝑃𝑁`a""b + 10 𝑙𝑜𝑔 𝑓V"cd + 20 𝑙𝑜𝑔 𝑁

(Eq. 15)

L’acció de mostreig del PFD té gran impacte en el phase noise introduït per aquest: com
un PFD amb una freqüència de comparació elevada fa més correccions, també introdueix més
soroll, proporcional al número de correccions; és per això que el soroll del PFD incrementa a
raó de 10log(fcomp). Per tant, ens interessa tenir un fcomp elevat per mantenir el factor N el més
baix possible però per una altra banda això és en sí una font de soroll.
El phase noise floor és intrínsec al xip que s’hagi escollit per a dissenyar el PLL i està
expressat com a soroll de fase normalitzat a 1Hz.
Soroll de fase introduït per l’VCO
Aquest és un soroll “passa- altes”, en el sentit que la part que domina és la que queda
fora de l’ample de banda del filtre de llaç. El soroll que introdueix un VCO sol (sense tenir en
compte la funció de transferència) ve donat per la fórmula de Leeson:

𝑃𝑁e(f = 𝐿 𝑓c = 10𝑙𝑜𝑔

1+

(`g )h
(i×`j ×kl2mn )h

+ 1+

`o
`j

×

'×p×q
i×_2rs

+

i×p×q×%×eg h
`j h

(Eq. 16)

On:
– L(fm) és la potència a la banda lateral (de la freqüència d’oscil·lació) en un ample de
banda de 1Hz a la freqüència fm en relació a la potència total (dBc/Hz)
– fm: és la freqüència d’offset respecte la portadora
– fo: freqüència de portadora (freqüència a la que oscil·la el VCO)
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– Qload: és el factor de qualitat del ressonador, depèn del ratio L-C i del tipus de
ressonador.
– fc: és la freqüència “flicker corner”, depèn del biasing del transistor utilitzat per a
dissenyar el VCO i del tipus de tecnologia utilitzat.
– F: factor de soroll depenent també del transistor.
– k: constant de Boltzmann (k=1,38 exp-23 J/K)
– T: temperatura en graus Kelvin
– Pout: potència de sortida de l’VCO (depèn del biasing del transistor)
– R: resistència de soroll equivalent del varactor utilitzat per a fer l’escombrat de
freqüències en el VCO.
– Vo: Guany de voltatge del VCO (també depèn del transistor).
La potència total de soroll de fase introduïda per aquestes fonts es calcula com la suma
de potències, és a dir:
uvolw
xg

𝑃𝑁qfqt) = 10𝑙𝑜𝑔 10

uvyll

+ 10

xg

uvzo2
xg

+ 10

(Eq. 17)

Una manera senzilla i esquemàtica de representar la potència de soroll de fase d’un PLL
en el domini freqüencial és la següent, on s’aprecia la contribució al soroll total dels
principals actors, i com el filtre de llaç influencia el comportament de cadascun d’ells:

Figura 3.9 – Contribució dels elements principals al soroll de fase del PLL [Ref. 8]
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El filtre de llaç afecta al rellotge de referència i al Phase Detector com un passa-baixes, i
al VCO com un passa altes, per tant la freqüència de tall del filtre de llaç és un paràmetre molt
important a escollir, ja que:
•

Si és molt alta, la contribució de soroll del rellotge de referència i del PFD serà
major que la del VCO, el temps d’enganxament serà menor (bucle més ràpid)
però hi haurà més error RMS de fase i més espuris de la referència a la sortida.

•

Si és molt baixa, incrementa el temps d’enganxament però millora els espuris i
l’error RMS a la sortida.

En general, es considera que, si no hi ha un requeriment específic de timing per
l’enganxament (com és el cas d’aquest PFC), l’elecció òptima de la freqüència de tall des del
punt de vista d’optimitzar el soroll de fase es troba en aquell punt en què el soroll de fase del
VCO “free-running” és igual al soroll de fase del Phase Detector.

3.2.4 Estabilitat del llaç, ample de banda del llaç i phase margin
El llaç tancat format pel PLL és un sistema de realimentació negativa i com a tal és
necessari assegurar l’estabilitat del sistema.
Es defineixen dos condicions necessàries per tenir un llaç estable:
1. [Ref. 6] Que l’ample de banda del llaç sigui inferior a un terç de la freqüència de
comparació del phase detector, 𝐵𝑊a""d_`Za~[b < 1 3 𝐹V"cd . Així, a major freqüència
de comparació més gran podrem fer l’ample de banda i per tant reduir la contribució
del VCO al soroll de fase. En general s’aconsella que la 𝐹V"cd sigui almenys 10
vegades superior a l’ample de banda del llaç.
2. Que els pols de la funció de transferència en llaç tancat estiguin al semiplà negatiu.
Aquests els trobem igualant el denominador de la funció de transferència en llaç tancat
a zero. Aquesta condició es compleix per marges de fase relativament alts.
L’ample de banda del llaç i el marge de fase (phase margin) es defineixen segons les
següent fórmules, fent servir el guany de llaç obert [Ref. 6]:
Ample de banda (freqüència de tall), 𝜔V :
Marge de fase, 𝜙:

𝐺(𝑗 ∙ 𝜔V ) ∙ 𝐻 = 1

𝜙 = 180 − 𝑑𝑒𝑔 𝐺(𝑗 ∙ 𝜔𝑐 ) ∙ 𝐻

(Eq.18)
(Eq. 19)
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El marge de fase està relacionat amb l’estabilitat del sistema. Si és molt baix, el llaç pot
ser inestable, com s’ha mencionat abans. En general, s’aconsella escollir un marge de fase tal
que φ>45deg.
La funció de transferència en llaç obert es pot representar en un diagrama de Bode on
s’aprecien amb claredat l’ample de banda del llaç i el marge de fase [Ref. 7].

Figura 3.10 – Diagrama de Bode del guany de llaç obert on s’observa la freqüència de tall o ample de banda
del llaç i el marge de fase.

3.2.5 El filtre de llaç
Com s’ha explicat a l’apartat anterior, el filtre és un element molt important del llaç ja
que determina la influència de les diferents fonts de soroll de fase a cada banda de la
freqüència de tall, així com està directament relacionat amb la velocitat d’enganxament i
l’estabilitat del llaç, i proporciona filtratge als espuris de la referència.
El filtre de llaç pot ser passiu o actiu, en general, es recomana fer servir un filtre de llaç
passiu a no ser que sigui necessari l’actiu, com és per exemple el cas dels detectors de fase
sense Charge Pump, ja que introdueix menys soroll al sistema així com el consum és més
baix. De la mateixa manera, s’aconsella fer servir filtres de llaç d’ordres el més baixos
possibles a no ser que sigui necessari reduir-ne més els espuris de la referència.
En general, la funció de transferència de qualsevol filtre de llaç, sigui actiu o passiu i fins
d’ordre 4 pot prendre la següent expressió [Ref. 6]:
𝑍(𝑠) =

1+𝑇2 ∙𝑠
𝑠∙(𝐴3

∙𝑠3 +𝐴

2 ∙𝑠

2 +𝐴

1 ∙𝑠+𝐴0 )

(Eq. 20)
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tot i que també és usual veure l’expressió en forma de polinomi de pols i zeros:
𝑍(𝑠) =

1+𝑇2 ∙𝑠
𝑠∙𝐴0 ∙(1+𝑠∙𝑇1 )∙(1+𝑠∙𝑇3 )∙(1+𝑠∙𝑇4 )

(Eq. 21)

Els coeficients s’extreuen d’analitzar els circuits utilitzant el model de Laplace per els
elements que el conformen com la relació entre l’entrada i la sortida d’aquest. Ambdues
expressions estan relacionades de la següent manera:
tx
tg
th
tg

= 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3

= 𝑇1 ∙ 𝑇3 + 𝑇1 ∙ 𝑇4 + 𝑇3 ∙ 𝑇4
t‰
tg

= 𝑇1 ∙ 𝑇3 ∙ 𝑇4

(Eq. 22)
(Eq. 23)
(Eq. 24)

En el nostre cas, farem servir tant filtres passius com actius i que s’explicaran més
detalladament a l’apartat de descripció de disseny.

3.3 El Sampling Phase Detector (SPD)
Una arquitectura alternativa al típic esquema de PLL fent servir els comparadors de
fase/freqüència digitals és el SPD o Sampling Phase Detector, totalment analògic i basat en
una xarxa de díodes i condensadors, com s’exposarà en aquesta secció.

3.3.1 Introducció al SPD
Els SPD són circuits molt usats per a construir PLLs per a oscil·ladors locals en el sector
espai, enlloc d’utilitzar comparadors de fase/freqüència digitals. Tot i que el funcionament
d’ambdós detectors és diferent, el principi de funcionament per a un sintetitzador de
freqüència basat en SPD és el mateix que a un PLL digital: es tracta d’un llaç tancat amb
feedback negatiu els elements principals del qual son els mateixos, per tant la teoria de soroll
de fase i llaç exposada a les seccions 3.2.3 a 3.2.5 n’és aplicable. El que canviarà és
l’electrònica emprada per a aconseguir l’enganxament.
La Figura 3.11 mostra el diagrama de blocs del PLL basat en SPD:
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Figura 3.11 - Diagrama de blocs del sintetitzador basat en SPD

El que fa més interessant a un SPD davant d’un PFD, és que l’enganxament de fase
s’efectua sense necessitat d’un divisor de freqüència (comptadors N i R), el qual sempre
degrada el performance de soroll de fase d’un PLL. Per tant el soroll de fase en un oscil·lador
basat en SPD és teòricament millor; a més, permet l’ús de freqüències de referència més
elevades, que també es tradueix en una millora del soroll de fase. Per contra, el principal
inconvenient és que la freqüència de sortida només pot ser un número enter de vegades la
freqüència de referència, és a dir: foutVCO=M·fclk, a diferència dels PLLs digitals, que poden
ser fraccionals.

3.3.2 Funcionament d’un SPD
El SPD és bàsicament un circuit que mostreja el senyal d’RF que ve de l’oscil·lador
controlat per tensió (VCO) a la freqüència del rellotge de referència. Segons la relació entre la
freqüència de rellotge i la freqüència d’RF, la sortida a l’SPD serà una tensió DC amb un
nivell depenent de la diferència de fase entre les dues senyals (quan ambdues senyals tenen la
mateixa freqüència), o un senyal sinusoïdal resultant de la mescla dels dos senyals, el de
referència multiplicat per M (M·fclk) i el d’RF(fin=foutVCO), quan les freqüències son diferents;
d’aquest últim se’n diu beat note (Vbeat) o senyal d’error.
A continuació es mostren les diferents configuracions entre els dos senyals d’entrada a
l’SPD:
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a) fin=fclk sense desfasament entre els dos senyals, θ=0 ⇒ La sortida és una tensió
constant de valor igual a 0V.

Figura 3.12 – Mostreig de l’SPD quan fin=fclk sense desfasament

b) fin=fclk amb desfasament entre senyals θ≠0 ⇒ La sortida és una tensió DC
proporcional al desfasament entre els dos senyals.

Figura 3.13 – Mostreig de l’SPD quan fin=fclk amb desfasament

c) fin=M⋅fclk amb θ=0: La freqüència d’entrada coincideix amb un harmònic de la
referència, sense desfasament entre senyals ⇒ La sortida és la mateixa que per a
fin=fclk sense desfasament. En el cas que fin= M⋅fclk amb θ≠0, la sortida també serà
igual que per a fin=fclk amb desfasament (Figura 3.13). Per tant, si la relació entre
freqüències és igual a un número sencer M, el SPD només és sensible al
desfasament entre senyals, i no a M.

Figura 3.14 - Mostreig de l’SPD quan fin=M⋅fclk sense desfasament
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d) fin ≠M⋅fclk ⇒ La sortida de l’SPD és una tensió sinusoïdal amb freqüència fVbeat=
fin- M⋅fclk. A aquest senyal de sortida se li diu beat note.

Figura 3.15 – Mostreig de l’SPD quan la freqüència del senyal provinent de l’VCO no coincideix amb cap harmònic de la
referència.

L’SPD només funciona com a detector de fase per a fin=M⋅fclk , per tant a partir del beat
note cal un circuit de cerca per a poder enganxar (Search and Lock Aid Circuit), que s’explica
més endavant. Aquest és el principal inconvenient dels oscil·ladors basats en SPD.
L’SPD, doncs, està bàsicament format per un generador d’harmònics (genera un espectre
tipus raspall) del senyal de rellotge, i un mesclador que obté la diferència de freqüències (beat
note) a la sortida. A continuació s’expliquen breument els blocs principals dels què està
composat:
1. SRD: El step recovery díode és una unió PN que quan és polaritzada en directe
condueix com un díode normal, però una carga és emmagatzemada a la zona
d’unió. Quan és polaritzat en inversa, la càrrega manté al díode en ON durant uns
instants, després commuta a OFF abruptament, generant un pols d’alta intensitat
(en el domini temporal) ric en harmònics. Aquest pols estret d’alta intensitat, té
un període igual al senyal de referència. El SRD necessita recuperar-se abans del
següent cicle de la referència, així que la freqüència màxima d’operació de l’SPD
és depenent en la capacitat de l’SRD de generar polsos molt estrets.
2. Condensadors: els condensadors en el sampling phase detector actuen com a
switch. Aquest switch commuta on/off segons el pols generat per l’SRD. Els
condensadors controlen l’eficiència de la transferència d’energia des de VHF
(referència, cristalls...) a freqüències de microones (VCO). Quant més eficient és
aquesta transferència, menys soroll de fase és generat per l’SPD.
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3. Díodes Shottky: els díodes Shottky s’utilitzen per detectar els errors entre la
freqüència de microones (VCO) i l’harmònic de la referència. Els díodes
commuten on/off segons els condensadors van commutant. Quan els díodes
condueixen, una mostra de la freqüència de microones és comparada amb la
freqüència de commutació o de mostreig. Com a sortida es genera la freqüència
d’error o beat note. Aquest senyal d’error serà processada pel filtre de llaç per
obtenir l’enganxament de l’VCO a la freqüència desitjada.
A continuació es mostra l’esquema circuital d’un SPD:

Figura 3.16 – Esquemàtic d’un SPD

3.3.3 El circuit de cerca
En el sintetitzador basat en SPD, el senyal d’error o beat note és processat pel filtre de
llaç, que alhora actua com a generador d’un senyal de cerca. Aquest senyal de cerca no és més
que una tensió que és escombrada entre un rang de valors. El filtre de llaç haurà de ser actiu,
ja que els valors de Vbeat solen ser molt petits (<1V) comparat amb els valors d’Vtune que solen
requerir els VCOs. A més, i com veurem més endavant, el filtre fa les funcions d’un
integrador per a poder generar el senyal de cerca, pel què es necessita un amplificador
operacional en configuració integrador.
En el moment que la freqüència d’entrada (provinent de l’VCO) coincideix amb un dels
harmònics del rellotge el circuit es bloqueja i es manté estable, enganxat a la freqüència
desitjada.

La generació per part de l’VCO de la freqüència desitjada es fa mitjançant

l’escombrat de la tensió d’ajust d’entrada que ve proporcionat pel circuit de cerca.
Com el SPD genera tot d’harmònics de la freqüència de rellotge, és important assegurarse que escombrarem un rang de freqüències de l’VCO on només s’inclogui l’harmònic al que
es pretén enganxar, i no cap altre perquè llavors s’aconseguiria un enganxament a una
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freqüència no desitjada. En altres paraules, ΔfoutVCO_swept<2frefclk. És important tenir una
freqüència de la senyal de rellotge suficientment gran com per tenir un rang d’escombrat de
freqüències amb prou marge per absorbir les derives en temperatura de l’VCO.
Per tal d’escombrar el rang de freqüències desitjat el circuit de cerca genera un senyal
triangular amb valor mínim Vtune_min pel valor mínim desitjat de foutVCO, i un valor màxim
Vtune_max pel valor màxim desitjat de foutVCO.
Addicionalment, és d’interès que el valor mig de les tensions escombrades coincideixi
amb la tensió Vtune nominal per generar la freqüència desitjada, i així optimitzar la cerca. Si
l’VCO té un cargol d’ajust (com en el cas dels DRO), es podria ajustar mecànicament aquesta
tensió. Si l’VCO no és ajustable, s’haurà d’aplicar un offset al senyal de cerca (mitjançant la
polarització apropiada del circuit d’adquisició) per tal de centrar-la.
S’ha de tenir en compte que si el senyal de cerca és massa ràpid, pot ser que encara que
la freqüència de sortida coincideixi amb l’harmònic desitjat de la referència, aquest “passi de
llarg” i no s’aconsegueixi l’enganxament. És important, doncs, controlar la velocitat
d’escombrat, o el que és el mateix, el pendent/freqüència del senyal triangular generat pel
circuit de cerca. La freqüència màxima d’escombrat per tal d’assegurar l’enganxament
(condició de Viterbi ) ve donada per [Ref. 9]:
∆𝜔 <

h
Š‹

i

,

(Eq. 25)

on ωn és la freqüència de ressonància natural del llaç, que depèn del filtre de llaç Z(s).
El circuit de cerca serà descrit amb més detall en la secció 5.7.3.

3.3.4 El filtre de llaç
El llaç del PLL basat en SPD doncs segueix els mateixos principis que el llaç pel detector
de fase digital, amb la diferència que el senyal d’error ja no es tracta d’una tensió/corrent que
va augmentant/disminuint Vtune en funció de l’error de fase per tal de portar l’VCO a la
freqüència desitjada sinó que tracta d’un senyal sinusoïdal de baixa freqüència (fin-Mfclk) amb
un valor mitjà de tensió Voffset (proper a zero), que no dona l’informació suficient a l’VCO i
per tant requereix l’ajuda del circuit de cerca.
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És només quan fin=Mfclk que el Vbeat s’atura i proporciona un valor de tensió constant (i
per tant assoleix el seu nivell màxim) . En aquest moment el corrent injectat al llaç per Vbeat
predomina al corrent injectat pel circuit de cerca per assegurar l’enganxament estable. Si el
corrent de cerca ISW és superior al corrent injectat per Vbeat quan les freqüències coincideixen
aquest predominarà i Vtune seguirà efectuant un recorregut triangular i no es produirà
l’enganxament.
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4 Necessitat d’un nou LO. Especificacions del
LO d’SMOS
En aquest capítol s’exposaran els requisits aplicables l’oscil·lador local del CMN per tal
de complir amb les especificacions d’SMOS, així com es donaran detalls del rellotge de
referència proporcionat per la plataforma del satèl·lit i distribuït a cada CMN a través del
sistema òptic MOHA. També es farà una breu explicació de la necessitat de dissenyar un nou
LO per a SMOSops (raó de ser d’aquest PFC).

4.1 Introducció
Com ja s’ha explicat al capítol anterior, l’objectiu per la fase operativa SMOSops és
millorar el performance de l’actual instrument, i un dels punts a millorar és l’actual disseny de
l’oscil·lador local degut a que pateix derives en temperatura. Apart, per tal d’introduir altres
millores a nivell de MIRAS la ESA va proposar un canvi del pla freqüencial del sistema.
El disseny fruit d’aquest PFC és compatible amb els dos plans de freqüències: l’antic, i
actualment en ús al satèl·lit MIRAS/SMOS i el nou, proposat per a la fase SMOSops.
D’aquesta manera, per una banda tenim un disseny compatible amb l’antic pla freqüencial el
qual ens serveix per valorar les millores efectuades respecte el present OL embarcat en el
satèl·lit, i per una altra banda també tenim un disseny compatible pel nou pla freqüencial, de
manera que quan la missió SMOSops es dugui a terme de manera definitiva, l’OL es basarà
en aquest disseny. En aquesta memòria, però, només es reportaran les mesures per al pla de
freqüències antic d'SMOS, ja que l'objectiu del present PFC és trobar una arquitectura que
millori el performance en temperatura respecte l'actual oscil·lador local d'SMOS.
S’ha de puntualitzar que en tractar-se d’una fase purament d’estudi i prototipatge i no una
fase de vol, els elements que s’han fet servir pel disseny objecte d’aquest PFC són comercials
(COTS), és a dir, no s’han fet servir components de qualitat espacial. No obstant, s’ha intentat
en la mesura del possible treballar amb components que tinguin o bé equivalent de vol o bé
que es puguin qualificar per espai en una futura missió de vol de SMOops, de manera que el
disseny no hagi de variar substancialment de cara al hardware de vol. Així doncs, la selecció

Desenvolupament i estudi comparatiu d’OLs per a un radiòmetre en banda L

46

de components també forma part de la feina efectuada i s'inclourà una secció dedicada per a
cada equip dissenyat dins el capítol de descripció de disseny.

4.2 Especificacions del LO
Els requeriments exposats a continuació apliquen sobre les sortides d’oscil·lador local de
cadascuna de les CMN units de l’instrument MIRAS. Com s’ha explicat anteriorment, cada
CMN proporciona 6 sortides idèntiques d’LO a partir d’un únic sintetitzador PLL. És a dir,
cal una xarxa d’amplificació, filtratge i distribució del senyal sintetitzat pel PLL que no
formen part d’aquest PFC.
Els requisits elèctrics per a cadascuna de les sortides es mostren a continuació [Ref. 10]:

Taula 4.1- Especificacions del performance a les sortides d'OL del CMN
Descripció

Requisit

Unitats

1396

MHz

Freqüència utilitzada en SMOS. Per SMOSops ha estat canviada a 1368MHz.

6

--

El LO ha de tenir 6 sortides idèntiques, disponibles en 6 connectors
independents SMA de 50 Ohm. Aquest PFC es limita al disseny de
l’oscil·lador, la distribució del senyal a sis sortides diferents està fora dels
objectius d’aquest PFC, no obstant es va fer una avaluació de viabilitat i un
disseny preliminar de la xarxa de distribució dins del projecte SMOSops [Ref.
11], com a continuació de les activitats de disseny relacionades amb aquest
PFC.

Referència dels LOs

55,84

MHz

Pèrdues de retorn

20±1

dB

Aquest requeriment aplica a les 6 sortides distribuïdes, i per tant està fora de
l'abast d’aquest PFC.

Interface de sortida

SMA,
female

--

Les sis sortides han d’estar disponibles mitjançant connectors SMA femella de
50Ohm.

Potència de sortida

5,5-7,0

dBm

En cadascuna de les sis sortides, incloent variacions inicials, variacions en
temperatura, aging i radiació3. Aquest valor depèn en gran mesura de la cadena
d’amplificació, filtratge i distribució que no és objectiu d’aquest PFC.

Graus elèctrics. Els camins que porten a les diferents sortides han de diferir
com a màxim 5mm i han de ser el més curts possible. Aquest requisit aplica al
divisor de sortida i per tant no aplica al disseny elèctric dels LOs (és un requisit
fora d’aquest PFC)

Freqüència d’oscil·lació

Nº de sortides

3

Observacions

Rellotge de referència extern proporcionat pel satèl·lit (veure secció 4.3)

Diferència de fase entre
qualsevol de les sortides

<±10

º

Ample de banda del filtre de
llaç

<500

Hz

Aquesta limitació ve deguda al nivell del soroll de banda ampla dels camins
òptics.

Aïllament

≥26

dB

Aïllament entre qualsevol de les sis sortides de LO del CMN

Els components electrònics, en ser sotmesos a les condicions de temperatura, buit i radiació de l’espai,
juntament amb vibracions i xocs mecànics soferts durant el llençament del satèl.lit, sumat als anys de vida de
missió pateixen un procés d’”aging”, o envelliment, que fa que es degradi el seu performance amb el temps
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Soroll de fase:

Taula 4.2 - Requisits de soroll de fase
Offset from carrier (fc)
(Hz)
10
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
8.000.000
27.000.000
>30.000.000

Densitat de soroll de fase
(dBc/Hz)
-55
-76
-91
-106
-121
-136
≤-1554
≤-155
-136

En aquestes especificacions no està inclòs el soroll de fase provinent del senyal de
referència, originat al Master Crystal Oscillator, però sí està inclòs el soroll banda ampla
originat per la xarxa de transmissió òptica del REFCLK als CMN units.
Això és degut a que es pressuposa, en el document d’especificacions del client, que el
soroll de fase introduït per l’oscil·lador de cristall serà correlat en totes les unitats per tant es
cancel·larà en el procés de correlació.
Harmònics de la freqüència d’oscil·lació a la sortida d’OL i harmònics de rellotge:

Taula 4.3 - Requisits de filtratge dels harmònics de la freqüència d'LO i d'harmònics produïts pel REFCLK
Requisits filtratge d’harmònics a LO
Freqüència
(MHz)

Nivell d’harmònic
(dBc)

2792

<-30dBc

4188

<-40dBc

Altres

<-50dBc

Requisits filtratge harmònics de la referència
Freqüència d’offset
Nivell d’harmònic
(MHz)
(dBm)
55,84
<-90dBm

4

111,68

<-90dBm

24x55,84

<-95dBm

26x55,84

<-95dBm

Altres

<-80dBm

Per reduir el soroll correlat en les sis sortides, es considera que en les bandes freqüencials 1396-1388MHz i
1404-1423MHz, el filtre passa-banda a la sortida del PLL proporcionarà l’atenuació addicional necessària per
tal d’assolir aquest nivell de soroll de fase
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Espuris

Taula 4.4 - Requisits de filtratge d'espuris a la sortida d'LO
Freqüència
(MHz)

Nivell d’espuris
(dBm)

1

<-90dBm

200

<-90dBm

25

<-80dBm

1326

<-80dBm

1369

<-105dBm

1388

<-105dBm

1395

<-85dBm

1397

<-85dBm

1404

<-105dBm

1423

<-105dBm

1466

<-80dBm

>2000

<-80dBm

Els harmònics de la freqüència d’OL i del REFCLK així com els espuris seran filtrats
(apart del filtre de llaç) pels filtres situats després del sintetitzador de freqüència objecte
d’aquest PFC; per tant no apliquen.

4.3 Característiques del rellotge de referència REFCLK
Com es s’ha vist a la secció 3, tot PLL necessita d’un input que és la freqüència de
referència o freqüència de rellotge (REFCLK). Com s’ha comentat abans, en el cas d’SMOS
aquesta ve donada per un Master Clock basat en un oscil·lador de cristall. És important saber,
doncs, el performance elèctric que dona aquest rellotge i per tant quin és el senyal d’entrada
que s’ha de tenir en compte per al sistema.
A continuació es mostren les característiques elèctriques del REFCLK del satèl.lit,
especificats pel prime contractor5 del satèl·lit (en aquest cas EADS CASA Espacio6) [Ref.
10]:
Generals: senyal digital, single-ended, LVPECL

5

El Prime Contractor d’un satèl·lit és aquell que defineix els requisits de performance de la payload del
satèl·lit, tant elèctric, com de volum, consum i massa. També és normalment l’encarregat de l’assemblatge
d’aquesta.
6
EADS CASA Espacio és ara Airbus Defence and Space Spain.
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Domini temporal:
Període de rellotge, TREFCLK:
Source impedance:
Coupling:
Temps de pujada i baixada, tr & tf:
Duty factor, Df:
Jitter, 1σ:
Nivell de sortida:

17.908,309 ps±5ppm
<<50Ω
AC
<500ps
0,40<Df<0,60
<50ps
0,6Vmin @ 50Ω

Domini freqüencial:
55,84MHz ± 5ppm
± 10ppm

Freqüència, fREFCLK
Estabilitat a curt termini

Taula 4.5 - Soroll de fase de la referència REFCLK
Soroll banda estreta
SSB Noise7
(dBc/Hz)
-65
-85
-105
-115
-125

Freqüència d’offset
(Hz)
3
10
100
1000
10000
Soroll banda ampla

El soroll blanc de banda ampla, afegit al soroll banda estreta del cristall durant
la transmissió òptica, es va mesurar <-63dBc amb un ample de banda de
resolució de 10kHz, per tant es considera de -103dBc/Hz

4.4 L’Oscil·lador Local d’SMOS
En aquesta secció veurem alguns trets del performance de l’oscil·lador local embarcat a
SMOS, i s’explicarà per què es considera necessari millorar aquest oscil·lador de cara a
SMOSops. És important mencionar que l’accessibilitat a les dades és escassa, i per tant en
aquesta només s’exposen aquelles que son públiques.
Hi ha dos paràmetres en concret que es inicialment es pretenien millorar per a l’LO d’
SMOSops: el soroll de fase i la variació de fase amb temperatura. A continuació s’explicarà

7

Single SideBand Noise: és la manera més comú de descriure el soroll de fase, consisteix en el ratio de la
densitat espectral de potencia de soroll mesurada a una freqüència d’offset respecte el carrier.
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en més detall el perquè d’aquesta necessitat i les conclusions a les que es va arribar durant la
Fase A8 del projecte, que determinen l’objectiu principal d’aquest PFC.

4.4.1 La deriva de la fase en temperatura de l’LO d’SMOS
[Ref. 12] Durant la validació elèctrica de la payload d’SMOS a la cambra Maxwell9, les
mesures obtingudes indicaven que l’estabilitat de les correlacions entre LICEFs era molt
bona. La temperatura dels LICEF en aquesta cambra era molt estable i no s’observava cap
efecte de l’estat físic de l’instrument en les correlacions. En canvi, durant els testos de TVAC
en el LSS10 es van observar fluctuacions de la fase de les correlacions. Aquestes derives eren
de dècimes de graus quan es tractava de mesures de correlacions entre elements situats en el
mateix segment (i per tant compartint CMN i LO), però eren molt més evidents en les
mesures de correlacions d’elements entre sectors diferents, arribant a diferències de fins a 16
graus. Aquesta comparació es pot observar a la Figura 4.1.

Figura 4.1 – Derives de fase de les correlacions entre LICEFs en funció de la temperatura. La imatge de
l’esquerra correspon a mesures entre elements del mateix segment; les temperatures que es mostren son les dels
receptors (en verd la mitja). La imatge de la dreta correspon a mesures entre elements de diferents segments, es
mostra doncs també la diferència de temperatures entre els CMNs (i per tant LOs) involucrats [Ref. 12].

8

En la gestió de projectes d’espai, es denomina Fase A a l’estudi preliminar on s’efectua la viabilitat
tecnològica i es defineixen requisits tècnics i de qualitat que seran aplicables per al desenvolupament del model
de vol. A vegades inclou prototipatge preliminar, com el que s’ha efectuat en el marc d’aquest PFC.
9
La cambra de test Maxwell de la ESA és un cambra anecoica de 9 m d’alçada, que aïlla els satèl·lits de totes
les interferències externes per tal de dur a terme test de compatibilitat electromagnètica (EMC)
10
El LSS o Large Space Simulator es la cambra de buit més gran d’Europa (15m d’alçada i 10m de diàmetre),
usada per dur a terme testos representatius de les condicions a l’espai (ciclat tèrmic en buit) de satèl·lits
complerts.
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Aquest fet va fer sospitar de què la deriva de fase era causada pels LOs situats als
diferents CMNs i no tenia res a veure amb els receptors. Com a validació d’aquesta conclusió
es van fer, a TRYO AEROSPACE, mesures de correlacions entre dos LICEFs situats a
diferents temperatures, comprovant que la sensitivitat de la fase amb la temperatura era de
menys de 0,5 deg/C. En aquestes mesures ambdós LICEFs eren alimentats per un mateix LO
a temperatura ambient, a diferència del cas del LSS on els diferents receptors eren alimentats
per diferents LOs situats a diferents segments a diferent temperatura. Més mesures en el LSS
van indicar que quan les temperatures de dos segments estan en “fase”, és a dir, que el
gradient de temperatura entre CMNs es manté constant, la fase de les correlacions no variava.
[Ref. 13] Concloent, els LOs d’SMOS pateixen una deriva de fase deguda a variacions en
la temperatura, que afecta directament l’estabilitat de la fase de les correlacions entre LICEFs
alimentats per diferents LOs i produeix errors de fase en la funció de visibilitat lo qual
provoca distorsió en la imatge de temperatura de brillantor reconstruïda. Per tal de minimitzar
aquest efecte, actualment es du a terme una seqüència de calibració de l’LO que dura 6
segons, lo qual implica que 5 adquisicions de dades es perden durant cada calibració. D’aquí
ve doncs, la necessitat de l’estudi objecte d’aquest PFC de trobar una arquitectura de síntesi
de freqüència alternativa a la present.

4.4.2 El soroll de fase de l’LO d’SMOS
La Figura 4.2 mostra el soroll de fase mesurat en els models de vol respecte el
requeriment. Dels plots11 se’n pot deduir que les mesures estan preses durant la campanya de
test de les unitats de vol, abans (com a referència) i durant els testos en TVAC. Es pot
observar que el soroll està per sobre de la màscara en la major part de l’espectre.

11

Plots: gràfiques provinents de mesures o simulacions
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Figura 4.2 - Mesures de l'LO de SMOS a ambient i a TVAC (-5ºC, 22ºC i +45ºC)

Aquest fet va provocar que de cara a SMOSops s’estudiés la viabilitat de millorar el
soroll de fase en la segona generació LOs, o, dit d’una altra manera, es van revisar els
requisits de soroll de fase de SMOS per tal de comprovar si eren viables tenint en compte les
restriccions de la referència. Aquest estudi es va dur a terme en el marc d’aquest PFC com a
investigació prèvia al disseny de les tres arquitectures d’LO [Ref. 14] i va ser presentat per
revisió a ESA.
La conclusió d’aquest estudi és que amb les condicions de la plataforma i el rellotge de
referència d’aquesta no és possible complir els requisits de soroll de fase imposats a SMOS
sense haver de dissenyar un VCO a mida usant un ressonador de Q molt alta (econòmicament
no viable), degut a:
•

El soroll banda ampla introduït pel sistema de transmissió òptica no és gens
despreciable.
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Aquest soroll provoca la restricció d’ample de banda del llaç a tan sols 500Hz, fet
que provoca que el soroll de fase tingui una gran dependència de l’VCO.

Finalment es va concloure que per a poder fer servir un VCO comercial de vol, era
necessari relaxar les especificacions de soroll de fase dels LO de cara a SMOSops.
En paral·lel, i com a part de la revisió de requisits de soroll de fase d’SMOS, la UPC va
dur a terme un estudi [Ref. 15] per tal de determinar l’impacte que el soroll de fase té sobre el
performance l’instrument MIRAS.
Tenint en compte que el període de mostreig del correlador (CCU) és de ts=1,2s (per tant
fs=0,83Hz), i que es va demostrar [Ref. 16] que els errors de fase en la visibilitat només
ocorren degut a un temps finit d’integració del soroll de fase incorrelat, es conclou el següent:
– 𝑡L ≫ 𝑡c ⟹El soroll de fase a una freqüència fm>100Hz presenta un impacte
negligible en la funció de visibilitat.
– 𝑡L > 𝑡c ⟹El soroll de fase a una freqüència fm de: 1Hz<fm<100Hz té un
impacte molt baix.
– 𝑡L < 𝑡c ⟹ El soroll de fase a una freqüència fm de: fm<1Hz, més que soroll
de fase, pot considerar-se deriva de fase degut a la baixa freqüència de la que
estem parlant: és el cas doncs de les lentes derives de les diferències de fase entre
OLs degut a diferències en el gradient tèrmic.
Per al soroll de fase a freqüències majors a 100Hz (carrier offset) l’error de fase de la
visibilitat és negligible. Per tant, si s’escull un ample de banda de llaç superior a 100Hz, i
tenint en compte que el soroll introduït per l’VCO és dominant fora de banda, el soroll
introduït per l’VCO és totalment descartable i només s’ha de tenir en compte el soroll de fase
de la referència. Aquest, com és present a tots els CMN, es cancel.la durant les operacions de
correlació de les mesures dels diferents receptors en la CCU. No obstant, aquest és contaminat
per la resta de circuiteria del l’oscil·lador (multiplicador de freqüència, detector de fase, filtre
de llaç...), és per tant important minimitzar la deriva de fase introduïda pel PLL. Establint un
requisit que l’error de fase màxim sigui d’un grau, (∆ϕ•‘I − ∆ϕ•‘i ) < 1 deg pp , i tenint en
compte que la deriva tèrmica màxima de l’òrbita és de 2ºC pk-pk, tenim doncs el següent
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requisit de deriva de fase en temperatura per a dos LOs independents: (∆𝛟𝐎𝐋𝟏 − ∆𝛟𝐎𝐋𝟐 ) <
𝟎, 𝟓 𝐝𝐞𝐠/º𝐂
Es conclou doncs que el soroll de fase no és un paràmetre crític pel disseny del PLL, però
en canvi el disseny del PLO ha de minimitzar la sensitivitat del PLL a les derives de fase en
temperatura. Per tant, els dissenys realitzats en el marc d’aquest PFC no tenen com objectiu
complir cap requisit de soroll de fase, tot i que se’n mesurarà el resultat, i tampoc aplicarà
doncs el requisit de l’ample banda de llaç restringit a 500Hz màxim. L’objectiu d’aquesta
investigació, doncs , serà trobar una arquitectura de sintetitzador que minimitzi les derives de
fase respecte la temperatura.
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5 Descripció del disseny elèctric dels LO
En aquest capítol es descriurà amb més profunditat el disseny dels oscil·ladors: es
presentaran les principals característiques de disseny i els elements i blocs funcionals emprats.
Primer s’explicaran els elements comuns que s’han dissenyat per totes tres arquitectures,
per tal de no haver de repetir la descripció de disseny de cadascun d’ells. Seguidament,
s’exposarà cadascun dels tres sintetitzadors dissenyats.
Dels dissenys exposats en aquest capítol se’n presentaran també les mesures elèctriques
obtingudes per a cada sintetitzador però serà en el capítol següent on s’exposaran les mesures
de fase vs. temperatura, objectiu final d’aquest PFC.

5.1 Introducció
En aquest capítol es mostrarà una descripció detallada de cadascun dels tres sintetitzadors
dissenyats.
No oblidem que l’objectiu final d’aquest PFC és la comparativa d’arquitectures
d’oscil·ladors locals amb tal de determinar aquella que minimitza la variació de la fase de
sortida respecte la temperatura. Per tant, el disseny no s’ha centrat en optimitzar les
prestacions dels sintetitzadors (soroll de fase, espuris, locking time, etc) sinó en tenir les tres
arquitectures funcionant, és a dir, obtenir un to de sortida fix a la freqüència desitjada, sense
pèrdues del locking i amb una potència suficient per poder ser mesurat fàcilment. Per tant, les
mesures que s’han pres per tal de confirmar el bon funcionament dels sintetitzadors son:
l’espectre del to de sortida i el soroll de fase. Per tal de poder efectuar mesures diferencials de
fase a diferents temperatures (explicació en detall a la secció 6), s’han fabricat dos prototipus
idèntics de cada disseny, és per això que se’n presentaran mesures pels anomenats “EBB1” i
“EBB2”.
Tot i que l’oscil·lador que presenti millor performance és un candidat a ser utilitzat en
SMOSops, és d’interès poder comparar aquests oscil·ladors amb el que està actualment
integrat a SMOS. És per això, que els circuits dissenyats (schematics i layouts) estan preparats
per albergar els dos plans de freqüències, és a dir, les freqüències utilitzades a SMOS
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(fout=1396MHz, fref=55,84MHz) i les que s’utilitzaran a SMOSops (fout=1368MHz,
fref=114MHz). No obstant, només s’han implementat físicament i realitzat mesures a la
freqüència de 1396MHz ja que és d’interès comparar els resultats amb l’oscil·lador embarcat
a SMOS.
Primer es descriuran els xips en els quals s’ha basat cadascuna de les tres arquitectures de
LO, seguidament hi haurà una secció dedicada a l’elecció del substrat, després es descriuran
el elements comuns que s’han fet servir a totes tres, i finalment es descriurà el disseny de cada
sintetitzador.

5.2 Elecció dels xips de detecció de fase
Per tal de fer l’estudi comparatiu de sintetitzadors s’han escollit tres xips amb
característiques diferents que poden afectar al comportament de fase en temperatura. En
l’elecció dels dispositius s’han tingut una sèrie de factors en compte que s’expliquen a
continuació.

5.2.1 El PLL PE9601
El primer xip escollit és el PE9601 de Peregrine Semiconductor. El PE9601 és un PLL
amb detector de fase/freqüència digital i Charge Pump incorporat, amb les següents
característiques principals [Ref. 17]:
•

Freqüència d’entrada màxima (i per tant freqüència màxima que podrà generar el
llaç), fin max: 2200MHz (Pfin: 0 a +5 dBm)

•

Freqüència de rellotge màxima: fref max: 100MHz (Pfref min: -2dBm)

•

Freqüència màxima de comparació del PFD: fcomp max: 20MHz

•

Soroll de fase de fons (Phase Noise Floor): -212dBc/Hz

•

Tensió d’alimentació, Vcc= 2,85 - 3,15V

•

Baix consum: Icc= 25mA @ Vcc=3V
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Corrent del Charge Pump, Icp: -2 a 2mA, en funció de si està en mode “Up” o
“Down”.

•

Incorpora els divisors N i R, i un pre-scaler.

•

Programable via paral·lel, sèrie o hardwired.

•

Package: CQFJ-4812

El motiu de l’elecció d’un xip de Peregrine com a primer candidat, és que aquest és
l’únic fabricant que ofereix PLLs d’alta fiabilitat per aplicacions espacials. Els seus
dispositius estan encapsulats en packages ceràmics hermètics amb tapa i potes de Kovar 13
amb acabat or. En les aplicacions espacials és molt important que els dispositius
semiconductors estiguin encapsulats hermèticament en atmosfera inert per evitar l’entrada de
partícules d’aigua i gasos que podrien afectar-ne el funcionament, així com evitar-ne la
contaminació a l’equip de vol quan s’hi fa el buit a l’espai. L’acabat en or és dels més
utilitzats en el sector degut a que és un metall de baixa corrosió i oxidació apart de la
compatibilitat galvànica amb altres materials fets servir durant la fabricació dels equips.

Figura 5.1 – Package CQFJ-44. Aquest és l’aspecte que té el PE9601 abans del marcatge.

La producció, screening14 i tests dels dispositius de Peregrine, tot i no estar a cap QPL15,
es fa d’acord a l’especificació militar per circuits integrats, MIL-PRF-58353 (equivalent a

12

CQFJ-48 és un package ceramic de 48 potes en forma de J, distribuides al voltant de les quatre cares laterals
del xip
13
El Kovar és una aleació de metalls, també coneguda com a ASTM F-15 formada per Fe+Ni+Co.
14
L’screening és una sèrie de test post-producció que s’efectuen sobre el 100% dels components de vol, amb
l’objectiu d’eliminar aquelles peces que cauen fora dels paràmetres definits. Els components es sotmeten a un
procés de burn-in (un envelliment controlat que no indueix estrès en el component) en què es forcen una sèrie de
modes de fallida, de manera que es poden descartar tots aquells components febles o amb l’anomenada
“mortalitat infantil” i s’assegura una probabilitat mínima de fallida o de deriva o no-compliment
d’especificacions del component al llarg de la seva vida útil.
15
La QPL és una llista de components certificats pel DLA (US) i/o la ESA que no necessiten de testos
addicionals per poder ser utilitzats en aplicacions espacials
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ClassV) 16 [Ref. 18]. A més, la tecnologia emprada Ultra-CMOS els fa molt resistents a la
radiació, una de les principals fonts de fallida dels components actius a l’espai. Els circuits
digitals son especialment sensibles a l’impacte de protons que poden produir el fenomen
anomenat Single Events, que pot causar des de canvis de nivell transitoris que poden causar
errors de bit fins a la ruptura de la porta i per tant destrucció del dispositiu. Només seria
necessari un DPA17 addicional en 3 mostres.
En resum, els avantatges i inconvenients de fer servir aquest dispositiu son els següents:
Avantatges:
•

el dispositiu porta incorporat el Charge Pump pel què s’evitarà l’implementació
d’un filtre de llaç actiu, amb els desavantatges de complexitat, addició de soroll i
consum que això comporta.

•

baix consum

•

dispositiu àmpliament utilitat en el sector espacial i amb heritage de vol, resistent
a radiació, no son necessaris testos addicionals als que ofereix el fabricant per
defecte per lo que el NRE pels equips de vol no serà gaire elevat.

Inconvenients:
•

la freqüència de comparació màxima que pot assolir el PFD és molt baixa, el què
implicarà fer servir un factor N alt, el qual és directament proporcional al soroll
de fase introduït al llaç.

16

Els estàndards i normes d’espai defineixen els requisits de producció, screening i testos de lot necessaris per
assegurar que els components seran capaços de sobreviure a les condicions ambientals extremes a les quals
seran sotmesos durant l’emmagatzematge pre-llançament, llançament del coet, posta en òrbita i vida útil del
satèl·lit en òrbita, incloent humitat, ciclat i xoc tèrmic, vibració i xoc mecànic, buit, radiació i envelliment, sense
que afecti a la seva fiabilitat o performance. En el cas dels circuits integrats, s’aplica la norma militar MILPRF-38535 [Ref. 18 o la norma ESA ESCC9000 [Ref. 19]. En equips de vol categoritzats com a Class1 (crítics
per a la missió, la seva fallida implica l’anul·lació parcial o total del satèl·lit) els components han de ser
equivalents a Class V per la norma militar i a Class B per la norma ESA.
17

El DPA o Destructive Physical Analysis és un test destructiu en què es comprova la construcció interna d’un
component, i inclou microseccions, bond-pull (mesura de la resistència dels die bondings) i die shear (mesura
de la resistència del die attaching. Veure nota al peu 16.
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la freqüència de comparació és un indicador de la velocitat de porta CMOS, pel
què es suposa que serà limitada i que tindrà un impacte directe en la fase de
sortida.

5.2.2 El PLL HMC440
El HMC 440 de Hittite és un PLL amb detector de fase/freqüència digital sense Charge
Pump amb les següents característiques [Ref. 20]:
•

Freqüència d’entrada màxima (i per tant freqüència màxima que podrà generar el
llaç), fin max: 2800MHz (Pfin: -15 a +10 dBm)

•

Freqüència de rellotge màxima: fref max: 1300MHz (Pfref: -10 a +10 dBm)

•

Freqüència màxima de comparació del PFD: fcomp max: 1300MHz

•

Soroll de fase: -153 dBc/Hz@10 kHz offset @ 100 MHz Reference Frequency, el
què es tradueix en un Phase Noise Floor de -233dBc/Hz

•

Tensió d’alimentació, Vcc= 4,8 – 5,2V

•

Consum: Icc= 250mA @ Vcc=5V

•

Rang de la tensió de sortida (error voltage), Vout: 2Vpk-pk (mitjançant Rpull-up de
200Ω a Vcc). Té una sortida “Up” i una sortida “Down”.

•

Incorpora un divisor N.

•

Programable via paral·lel o hardwired.

•

Package: QSOP-1618

L’elecció d’aquest xip es basa en la seva freqüència de comparació, molt més elevada
que en el cas del PE9601, cosa que no fa necessari dividir la referència (i per tant el xip no
incorpora el comptador R) apart de requerir valors de N més baixos.

18

El package QSOP és un mini-package de plàstic amb 16 potes en forma “gull-wing” o “ala de gavina”, és a
dir prèviament preformades, distribuïdes al llarg de les dues cares laterals més llarges del dispositiu.
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El HMC440 està encapsulat en un package de plàstic no hermètic, fet que en primera
instància no el fa apte per vol. No obstant, Hittite és un fabricant de microcircuits conegut en
la indústria aeroespacial per fabricar productes d’alta fiabilitat a més de tenir heritage de vol.
Seria, però, necessari implementar una de les següents opcions per a que sigui un candidat
seriós a tenir en compte per equips de vol:
1. Encapsular el die 19 en un package ceràmic hermètic fent servir una empresa
externa especialitzada. Aquest fet comporta l’elecció i test del package, les
proves necessàries per establir els processos de die attaching i bonding 20 , el
disseny i fabricació d’útils necessaris per poder dur a terme els processos
anteriors, i la qualificació d’aquests processos.
2. Deixar el component en l’encapsulat plàstic i sotmetre’l a una qualificació
d’acord amb ECSS-Q-ST-60-13C [Ref. 21], pensada per avaluar la viabilitat de
vol de components comercials no dissenyats per espai, entre els quals s’inclouen
els d’encapsulat plàstic. Aquesta norma compren una sèrie de testos molt més
exigents, llargs i costosos que els standards MIL i ESA per microcircuits, fent
servir una quantitat de mostres per assajos no destructius molt elevada apart de
requerir un Constructional Analysis (és similar a un DPA però molt més
exhaustiu). També s’hauria de sotmetre el component a un test d’outgassing21 per
avaluar la viabilitat d’incorporar-lo en equips de vol.
En qualsevol dels dos casos anteriors, addicionalment s’hauria d’avaluar la seva
sensibilitat als efectes de radiació ionitzant acumulada i a Single Events, test que té un cost
molt elevat. Posteriorment, requeriria d’screening i test de lot d’acord a MIL-PRF-38535
(Class V) o ESCC9000 (Class B) i un DPA en 3 mostres.
Resumint, els principals avantatges i inconvenients d’aquest component son:

19

El die és el xip pròpiament dit, el material semiconductor sobre el qual s’implementa un circuit funcional.
L’attaching és l’adhesivat del die al package, i el bonding és la tècnica d’interconnexió del die fins els
feedthroughs o interfícies de sortida mitjançant fils d’un metall conductor (en espai s’utilitza majoritàriament
or).
21
L’outgassing és la sublimació o evaporació d’alguns materials, en forma de gas, quan son sotmesos a certes
condicions de pressió/temperatura. Molts dels plàstics comercials produeixen outgassing en condicions de buit,
pel què emeten partícules que poden dipositar-se en altres parts de l’equip de vol, contaminant-lo o fent-ne
variar les seves característiques. S’han de complir els requisits establerts per ECSS-Q-ST-70-02C [Ref. 22 ].
20

Desenvolupament i estudi comparatiu d’OLs per a un radiòmetre en banda L

61

Avantatges:
•

Velocitat de comparació del detector de fase molt alta, pel què no és
necessari dividir la freqüència de referència (divisor R) i cal un valor molt
més baix de N per dividir el senyal provinent de l’VCO, pel què el soroll
de fase introduït al sistema és considerablement menor.

•

Com s’ha mencionat a l’apartat 5.2.1, la velocitat del phase detector és un
indicador de la velocitat CMOS, pel què s’espera un retard de la fase
significativament menor en aquest circuit.

•

Phase Noise floor molt baix, fet que també permet poder seleccionar un
ample de banda de llaç més ample i reduïr així la contribució de phase
noise de l’VCO.

Inconvenients:
• Consum elevat
• Requereix un filtre de llaç actiu, fet que augmenta el consum i àrea,
apart del soroll de fase que introdueix el filtre de llaç al sistema
• Component no disponible en encapsulat hermètic, fet que provoca que
s’hagin de dur a terme una sèrie d’avaluacions i tests molt costosos.

5.2.3 El SPD ML4M0012
El ML4M0012 és un SPD fabricat per API Technologies (antigament M/A-COM,
prèviament Tyco Electronics). Aquest circuit no està classificat dins de la família dels
microcircuits sinó que es considera un híbrid ja que consisteix en una sèrie d’elements
discrets muntats sobre un substrat i tot plegat encapsulat en un package hermètic. Principals
característiques [Ref. 23]:
•

Tensió de Beat Note: Vbeat min: 350mVpk-pk

•

Màxima freqüència d’operació (duració del pols del SRD):6500MHz

•

Potència mínima del senyal de referència:10dBm
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Potència mínima del senyal d’entrada: 0dBm

•

Package: CDFP-G822
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Degut a que els híbrids solen ser circuits fets a mida, no solen trobar-se a cap QPL. No
obstant, son àmpliament utilitzats en el sector espai i si la fabricació, screening i testos son
d’acord a les normes militars o ESA, no hi ha cap problema en fer-los servir en equips de vol,
sempre i quan els processos estiguin qualificats, no es faci servir cap material prohibit i el
package sigui hermètic. En aquest cas, API és un fabricant amb els processos qualificats per a
híbrids d’espai i compleix els requisits mencionats anteriorment. A més, en tractar-se d’un
dispositiu analògic format per elements passius i díodes Schottky es considera insensible a
radiació fins els 300krads(Si)23 i immune a SEE.
Per tant, els híbrids hauran de ser sotmesos als testos especificats o bé per la norma
militar MIL-PRF-38534 (Class K) [Ref. 24] o per la norma europea ESCC-Q-ST-60-05
(Level 1) [Ref. 25].

5.3 Elecció del substrat
Una de les primeres qüestions que es van plantejar a l'hora de fer el disseny és el substrat
que s'utilitzaria per a implementar els circuits, tenint en compte les següents limitacions:
•

El substrat ha de ser representatiu del què s'utilitzarà per vol (el que finalment
anirà a l'espai), per tant no es pot fer servir qualsevol material utilitzat en la
indústria.

•

El disseny incorpora tant mòduls en contínua (alimentació dels circuits) com
mòduls de RF, fins una freqüència màxima de 1,396GHz

Els candidats doncs son la polyimide i el duroid, materials àmpliament utilitzats per Tryo
Aerospace en projectes d’espai. Les característiques principals dels mencionats materials son:
22

El CDFP-G8 és un package ceràmic de 8 potes pre-formades en forma “gullwing” o “ala de gavina”, amb
les potes distribuïdes al llarg de les dues cares laterals més grans del dispositiu.
23
La dosi de radiació acumulada que reb un dispositiu a l’espai s’anomena TID (Total Ionizing Dose) i es
mesura en rad (radiation absorbed dose) de Silici, definit com 1 rad = 0.01 Gy = 0.01 J/kg. Aquest tipus de
radiació, es tracta majoritàriament d’electrons i protons atrapats als cinturons de Van Allen i afecten
bàsicament a òrbites LEO. Com a exemple, una dosi de 10krad(Si) té efectes fatals en el cos humà.
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Polyimide
La polyimide és un polímer lleuger, flexible i resistent a altes temperatures i als químics.
Les polyimides més fetes servir a espai (pels fabricants qualificats ESA) son els tipus 35N i
85N del fabricant Arlon (Rogers), que son testejades elèctrica, tèrmica i mecànicament per
assegurar la fiabilitat i la integritat de les característiques del material durant els anys de
missió.
Característiques elèctriques:
-Constant dielèctrica @1MHz: 4,2
-Constant dielèctrica @1GHz: 4,0
-Factor de dissipació @ 1MHz: 0,01

Duroid ( Rogers RT 6002)
El duroid és un substrat construït per PTFE (Teflon) especialment indicat per dissenys a
alta freqüència ja que té pèrdues molt baixes en RF a més d’un coeficient tèrmic de la
constant dielèctrica molt baix que proporciona un comportament estable en temperatura. A
més a més la dispersió de la constant dielèctrica i el gruix és molt baixa pel que la impedància
de la línia està controlada. Està especialment dissenyat per aplicacions d'alta fiabilitat com és
l’aeroespacial, entre d'altres degut a que el CTE del duroid és molt similar al del coure
(material del què estan formades les pistes conductores), induint un estrès molt baix al conjunt
durant els ciclats tèrmics que experimentarà quan estigui en òrbita.
Característiques elèctriques:
-Constant dielèctrica (8GHz-40GHz): 2,94
-Factor de dissipació @ 10GHz: 0,0012
Per tant el duroid és el millor candidat per treballar a alta freqüència degut a les baixes
pèrdues i l'estabilitat tèrmica. Però per una altra banda és una solució més costosa
econòmicament, és un material més complicat de manipular i de soldar-hi components, i
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només el podem fabricar en configuració bicapa amb components la cara top per lo què el
circuit ocuparia una àrea molt gran. En aquest disseny però la freqüència no és gaire elevada
pel què els beneficis del duroid poden no ser tant obvis. És per això que es va mesurar
l'estabilitat de fase en temperatura d'una pista de 50ohm d'ambdós substrats.
S’han pres mesures de la fase a 55,84MHz i 1396MHz a 25ºC i 60ºC injectant un senyal
de 0dBm:

Taula 5.1 – Comparació de mesures de Fase vs. Temperatura en els dos substrats candidats
Freqüència

Polyimide

Duroid

25ºC

60ºC

Dif.

25ºC

60ºC

Dif

55,84MHz

-3,67358

-3,6433

0,03028

-2,6395

-2,6189

0,0206

1396MHz

-90,0742

-88,708

1,3662

-63,431

-62,088

1,343

Es pot concloure que el duroid es comporta lleugerament millor que la polyimide per a
aquestes freqüències però donat que la diferència no és significativa i tenint en compte els
inconvenients econòmics i de manipulació que s'han comentat prèviament per al duroid, es
decideix fabricar els circuits en polyimide.
Tots tres sintetitzadors s’han implementat sobre la mateixa placa, i degut a la gran
quantitat de circuiteria que ocupa molta àrea la PCB tindrà dimensions considerables. És per
això que s’escull un build-up 24 de 8 capes amb un gruix 1,6mm. La PCB s’ha fabricat a
Printca 25 , fabricant qualificat ESA segons ECSS-Q-ST-70-10C [Ref. 26], tot i que com
l’objectiu final és fabricar prototipus no s’ha fet servir la línia de producció ESA, però sí un
build-up representatiu de vol.

5.4 Circuiteria comú
Donat que l’objectiu final d’aquest PFC és comparar el performance de tres sintetitzadors
amb dissenys diferents, és desitjable que hagi una major part d’elements comuns que no
24

Estructura de materials que componen un substrat entre els quals s’inclouen les diferents capes, plans
conductors i aïllants entre capes.
25
Printca (DK) solia ser el fabricant més utilitzat per a substractes qualificats ESA però va tancar degut a un
incendi en les seves instal·lacions el 2014. Per una futura fabricació de PCBs de vol qualificades s’haurien de
fer servir altres fabricants com Invotec (UK) o Systronic (FR).
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introdueixin variabilitat en les mesures comparatives entre ells, com per exemple, el fet de
situar els 3 sintetitzadors sobre una mateixa PCB. És a dir, interessa que la contribució a les
diferències de fase observades en la mesura provinguin exclusivament d’aquells elements
claus de cada arquitectura, com és el cas del PFD/SPD i el filtre de llaç (i el circuit de recerca
en el cas de l’SPD).

5.4.1 VCO
Tot i que ha una gran varietat de VCO en el mercat, les opcions de components
qualificats per espai o d’alta fiabilitat son molt reduïdes. En el cas dels oscil·ladors controlats
per tensió, en ser elements molt concrets i necessitar de tecnologia híbrida per poder ser
embarcats en equips de vol, les possibilitats son encara més reduïdes. Tryo Aerospace ha
treballat sempre amb VCOs de RFMD (antigament Sirenza), els quals tenen molt heritage de
vol i estan acostumats a dissenyar VCOs a mida i a fabricar i testejar sota normes militars. En
tractar-se d’un híbrid com el SPD, aplicaria la norma MIL-PRF-38534 [Ref. 24] amb les
consideracions mencionades en l’apartat 5.2.3. Des del punt de vista de radiació, l’únic
element intern que podria subratllar-se és el díode varactor a l’entrada que provoca
l’escombrat de freqüències en variar la tensió que s’hi aplica. De nou, aquest tipus de díodes
es consideren insensibles fins a TID>300krad/(Si) i son immunes a SEE, per lo que no caldria
cap RVT.
Es requereix un component que sigui representatiu de vol però no s’emprarà un disseny a
mida degut a limitacions de calendari i pressupost.
El VCO escollit és el VCO191-1439U, amb les següents característiques principals [Ref.
27]:

Taula 5.2 – Principals característiques del VCO191-1439U
Paràmetre
Freqüència de sortida (Fout)

Min

Típic

Max

Unitats

1397

1439

1480

MHz

0,8

1,2

2,5

Vdc

3,3

3,7

Vdc

Tensió d’ajust (Vt):
1397MHz
1480MHz
Sensibilitat d’ajust (Kvco), relació entre la
freqüència de sortida i la tensió d’ajust

30

39

47

MHz/V

Potència de sortida

-5

-2

1

dBm

-100

-94

dBc/Hz

Phase Noise
10kHz
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Paràmetre

Min
100kHz

Tensió d’alimentació (Vcc)

2,7

Corrent d’alimentació (Icc)

66

Típic

Max

Unitats

-120

-114

dBc/Hz

2,8

2,9

V

16

19

mA

Com s’ha explicat anteriorment, no és necessari complir els requisits de phase noise
indicats a 4.2. Addicionalment, i tal com s’exposa a 4.4.2, per tal de complir-los seria
necessari dissenyar un VCO específic des de zero. No obstant, les figures de phase noise son
útils per determinar l’ample de banda del llaç desitjat.
Tot i que el datasheet especifiqui que la freqüència mínima son 1397MHz, i que sigui
necessari generar-ne 1396MHz, la corba Vt-Fout proporcionada pel fabricant (Figura 5.2)
demostra que es pot operar a 1396MHz amb marge de seguretat:

Figura 5.2 – Freqüència de sortida de l’VCO en funció de la tensió d’ajust a l’entrada.

Per una altra banda, la potència de sortida és compatible amb tots els dispositius de
detecció de fase/freqüència que es faran servir (en combinació amb els amplificadors i
atenuadors inclosos en el disseny).

5.4.2 Atenuador
Proporciona l’atenuació necessària amb tal de no saturar l’amplificador que ve a
continuació. Es tracta d’un atenuador resistiu en configuració PI, que proporciona un valor
d’atenuació fix. Per a cadascun dels dissenys el valor d’atenuació configurat és lleugerament
diferent però la topologia és la mateixa i el tipus de resistències utilitzats també.
De la mateixa manera, s’ha col·locat un atenuador després de la divisió del senyal de
sortida per tal de poder controlar millor la potència d’entrada als PFD/SPD.
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5.4.3 Divisor de senyal
Divideix el senyal provinent de l’VCO en dos: un senyal torna cap al detector de fase
(llaç del PLL) i l’altre serà amplificat i distribuït a la cadena de RF de l’LO. S’ha implementat
fent servir un divisor 1:2 resistiu bàsic amb R’s de 16,5Ω, que tot i que introdueixi pèrdues de
6dB és simple, wideband i econòmic. Es podria haver implementat un tipus Wilkinson amb
menys pèrdues, però no ha estat necessari ja que aquest no és un paràmetre crític del sistema.

5.4.4 Amplificador d’RF
La potència del senyal de sortida entregada per l’VCO, afegint-hi les pèrdues que
experimentarà en el divisor de senyal més el camí fins a l’entrada dels detectors de fase/SPD,
no és suficient pels nivells de potència d’entrada que aquests requereixen. Per tant, és
necessari afegir un amplificador de RF en el camí del feedback cap a l’entrada del PFD/SPD.
Així mateix, tenint en compte que a l’equip de vol es necessitarà una xarxa de distribució del
senyal d’LO per alimentar a diferents LICEFs, s’ha afegit també un amplificador de RF a la
sortida del circuit, just abans dels connectors SMA de sortida.
Per tal de simplificar el disseny, s’ha implementat el mateix amplificador en tots dos
casos anteriors. Es tracta d’un amplificador RF en mode emissor comú basat en el BFY420
d’Infineon Technologies. El BFY420 és un transistor bipolar NPN de RF amb un guany
Gms=21dB i un P-1dB=12dBm a f=1,8GHz.
El disseny és heretat d’un amplificador en banda C dissenyat per un altre projecte i
adaptat a la freqüència de treball, 1396MHz, però és desitjable que també presenti bones
prestacions a 1368MHZ. La xarxa d’adaptació a la sortida s’ha implementat mitjançant una
línia de transmissió impresa a la polyimida de dimensions W=0,5mm i L=2mm com mostra la
Figura 5.3.
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Figura 5.3 - Configuració de l'amplificador d'RF

El BFY420 és àmpliament utilitzat en espai, es troba dins la QPL de ESA i Tryo
Aerospace el fa servir des de fa més de 10 anys i avui encara es fa servir en la majoria
d’amplificadors d’RF. Des del punt de vista de radiació, els transistors de RF es consideren
immunes fins a TID>300krad(Si).
Les mesures de l’amplificador a la freqüència de treball, 1396MHz, donen un guany de
13,6dB i unes adaptacions de -15,4dB, suficients pel nostre objectiu, ja que els dispositius
amb els que treballem tenen uns rangs de potències d’entrada permesos molt amplis. A
continuació es mostren les mesures obtingudes:

Guany broadband. S21=13,48dB

Guany a la freqüència de treball. S21=13,48dB
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Adaptació d’entrada a la freqüència de treball.

Adaptació de sortida a la freqüència de treball.

S11=-15,35dB

S11=-15,82dB

Figura 5.4 – Mesures a f=1396MHz de l’amplificador de RF

5.4.5 Rellotge de referència (REFCLK)
Per tal d’alimentar les entrades de rellotge dels tres circuits, i donat que es disposa de la
referència utilitzada en el satèl·lit, s’ha fet servir un dels EGSEs desenvolupats a Tryo
Aerospace per a la campanya de test dels receptors LICEF. Aquest equip, anomenat PACU,
inclou una referència representativa de la del satèl·lit basada en un OCXO. Principals
característiques del REFCLK del PACU [Ref. 28]:

Taula 5.3 – Principals característiques elèctriques del rellotge de referència emprat.
Paràmetre

Valor mínim

Freqüència de sortida

Valor nominal

Valor màxim

Unitats

55.84

MHz

±25

ppm

Tensió d’alimentació

5

V

Corrent consumida

50

mA

Tolerància de la freqüència de
sortida

Nivell lògic “0”
Nivell lògic “1”

0.5
4.5

Temps de pujada / baixada

V
6

Capacitat màxima de càrrega
Cicle de treball
Soroll de fase @ 100Hz
Soroll de fase @ 1kHz
Soroll de fase @ 10kHz
Soroll de fase @ 100kHz
Soroll de fase @ 1MHz

40

V

50
-105
-130
-137
-145
-145

ns
15

pF

60

%
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
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La Figura 5.5 mostra la potència de sortida de 4,6dBm, així com els harmònics,
d’importància per l’SPD:

Figura 5.5 – Mesura de la potència de sortida del rellotge de referència que es farà servir pels tres LO.

5.4.6 Alimentació i filtratge
Per tal d’alimentar el circuits, s’ha implementat un sistema de reguladors que
proporcionen les diferents tensions d’alimentació que requereixen cadascun dels blocs.
Les alimentacions positives estan basades en el LM317 de Texas Instruments. El LM317
és un regulador de tensió positiva ajustable de 3 pins que proporciona fins a 1,5A i un rang de
tensions de sortida de 1,25V a 37V. És fàcilment configurable ajustant dues resistències
externes. A més ofereix protecció total de sobrecàrrega com limitació de corrent i limitació
tèrmica. Les alimentacions negatives estan basades en el LM337 de Texas Instruments, que és
exactament la versió en tensió negativa del LM317. Tots dos components estan disponibles en
versions de vol qualificades per espai (MIL-PRF-38535 QPL).
Les tensions que s’han sintetitzat per alimentar tot el circuit son les següents:

Taula 5.4 – Tensions d’alimentació emprades en els circuits
Circuit i funcionalitat

Tensió d'alimentació Comentaris
LO1 PE9601

PLL

+3V

VCO

+2,8V
LO2 HMC440

PLL

+5V

VCO

+2,8V

També alimenta els amplificadors d'RF
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Tensió d'alimentació Comentaris

Filtre de llaç +

+8,6V

Filtre de llaç-

-5V

Amplificadors RF

+3V
LO3 SPD

VCO

+2,8V

Filtre de llaç +

+8,6V

Circuit de búsqueda +

+5V

Filtre de llaç i circ. búsqueda -

-5V

Amplificadors RF

+3V

5.5 LO1: Sintetitzador basat en el PE9601
El sintetitzador basat en el PLL de Peregrine té l’ arquitectura clàssica d’un sintetitzador
de freqüència, segons la Figura 3.1. La Figura 5.6 mostra un diagrama de blocs de l’LO
implementat complert.
Els divisors N i R estan incorporats dins del propi PE9601 per tant no estan representats
en el diagrama de blocs.
Els amplificadors, atenuadors i divisor son els que s’han descrit a la secció 5.4.
L’amplificador de sortida ens assegura tenir una senyal a la sortida de >0dBm (que podrà ser
ajustada mitjançant l’atenuador).

Figura 5.6 – Diagrama de blocs del circuit implementat per l’LO1
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5.5.1 Pla freqüencial i configuració del PE9601
El primer que s’ha d’establir en el disseny d’un sintetitzador de freqüència es el pla
freqüencial, és a dir, la configuració dels valors N i R per tal que Fin, Fref i Fcomp siguin
compatibles amb el xip emprat.
El pla freqüencial implementat és el següent:

Taula 5.5 – Pla freqüencial del l’oscil·lador local basat en el PE9601
Paràmetre

Valor

Comentaris

Fin

1396MHz

Provinent VCO mitjançant el llaç tancat

Fref

55,84MHz

Provinent de la referència

N

100

R

4

Fcomp

Factor de divisió 10 obtingut pel prescaler, multiplicat pel factor de divisió
10 obtingun mitjançant el registre N
Registre R

13,96MHz

El valor de Fcomp obtingut és el màxim factor comú entre Fin i Fref permès pel PLL, ja que
la màxima freqüència de comparació que pot assolir és 20MHz. Aquesta és una limitació
important ja que el factor N resultant és molt elevat lo qual farà incrementar el phase noise.
La programació d’aquests valors en el xip s’ha fet via hardware, mitjançant uns
microswitchos que permeten seleccionar, per a cada bit de cada registre, la posició ‘0’ amb
connexió directa a terra o posició ‘1’ implementat amb resistències de pull-up a Vhigh. Els
microswitchos s’han fet servir per tal de poder canviar d’una manera simple la programació
del PLL per adaptar-lo al pla freqüencial d’SMOSops.

5.5.2 Filtre de llaç i soroll de fase
Gràcies a que el PE9601 incorpora un Charge Pump que injecta corrent al filtre, no és
necessària la implementació d’un filtre actiu. Per motius de simplicitat, s’ha implementat un
filtre passiu de segon ordre, ja que no és necessari el filtratge addicional de la referència per
l’objectiu d’aquest PFC.
La figura següent mostra l’esquema circuital d’un filtre de llaç passiu de segon ordre:
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Figura 5.7 –Filtre passiu de segon ordre.

A l’hora d’implementar el filtre físicament, el layout dissenyat incorpora vàries petges
buides amb configuracions sèrie i paral·lel per poder donar la possibilitat de sintetitzar el més
aproximadament possible els valors teòrics, així com per implementar un filtre de tercer ordre
en cas que fos necessari.

Figura 5.8 - Filtre de llaç passiu de 2n ordre (amb opció a 3r ordre) implementat en l’LO1

El filtre de llaç implementat té la següent funció de transferència:
𝑍 𝑠 =

e2
e?

=

x
x
∙ %h M
£∙¤x
£∙¤h
x
x
M
M%h
£∙¤x £∙¤h

=

IML∙(h ∙%h
L∙ %h ∙(x ∙(h ∙LM(x M(h

(Eq. 26)

d’aquí s’identifiquen els coeficients expressats en l’apartat 3.2.5 i les constants de temps
[Ref. 6]:
A1=𝑅i ∙ 𝐶I ∙ 𝐶i

(Eq. 27)

A0=𝐶I + 𝐶i

(Eq. 28)

tI

T1 =

t¦

= 𝑅2

T2=𝐶i ∙ 𝑅i

𝐶1 ∙𝐶2
𝐶1 +𝐶2

(Eq. 29)
(Eq. 30)
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La funció de transferència en llaç obert resulta:
𝐺(𝑠) ∙ 𝐻(𝑠)

𝑠 = 𝑗𝜔

=

§*O ∙*zo2 ∙ IM¨Š∙qh
Š h ∙(x ∙$∙ IM¨Š∙qx

∙

qx
qh

(Eq. 31)

Kvco és la relació entre la freqüència proporcionada per l’VCO i el valor de Vtune a
l’entrada i ve donada pel datasheet de l’VCO; Kvco=39 [MHz/V]=78π [Mrad/V·s].
Kφ es mesura en mA/rad, i ve donada pel màxim valor de corrent que proporciona el
charge pump, que correspon al màxim error possible, 2π. Kφ= Icp/2π [mA/rad]=1/π [mA/rad].
Tenint en compte les expressions Eq.18 i Eq.19 i havent fixat els valors d’ample de
banda (ωc) i marge de fase (φc), s’obtenen els valors de les constants de temps segons les
següents equacions:
𝑇I =
𝑇i =

L[V ,o §~©Y ,o

(Eq. 32)

Šo
I

(Eq. 33)

Šoh ∙qx

A partir d’aquí resulten les expressions per al càlcul dels valors del filtre [Ref. 7]:
𝐶I =

qx
qh

∙

*O *zo2
Šoh $

𝐶i = 𝐶I
𝑅i = 𝐶I

∙
qh
qx
qh
(h

IM Šo qh h
IM Šo qx h

(Eq. 34)

−1

(Eq. 35)
(Eq. 36)

El primer que s’ha d’establir doncs per tal de dissenyar un filtre de llaç és l’ample de
banda i el marge de fase desitjats.
L’ample de banda definitiu s’ha obtingut a partir de les simulacions de diferents
escenaris (ample de banda vs phase margin vs phase noise) fins a obtenir un valor que
compleixi amb el requisit d’estabilitat, que proporcioni el mínim soroll de fase possible (fonts
de soroll dins de banda vs. VCO, que és la font de soroll fora de banda), i que sigui
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implementable amb valors de resistències i condensadors reals. El marge de fase es pot
escollir com un valor φ>45deg, quant més alt més estable serà el llaç.
Finalment es determina un ample de banda de 10kHz amb un marge de fase de 55º,
obtinguts a base de vàries iteracions de simulació fins obtenir uns valors que compleixin els
requisits exposats al paràgraf anterior. La simulació s’ha realitzat amb el software
ADIsimPLL proporcionat per Analog Devices i té en compte els paràmetres N, R, Kvco, Kφ
així com es modela el soroll de fase de la referència, del xip PLL i del VCO. El soroll de fase
introduït pel filtre de llaç és calculat pel propi programa.
El soroll de fase simulat amb les condicions expressades en el paràgraf anterior és el
següent:

Figura 5.9 – Soroll de fase simulat per l’LO1 amb BWloop=10kHz i marge de fase de 55º.

Es pot observar com el VCO i la referències son les fonts de soroll més importants, i
s’intueix que la freqüència de tall es troba als 10kHz. El soroll de fase simulat no compleix
amb els requisits inicials expressats en la secció 4.2, però tal i com s’ha determinat en 4.4.2
no és necessari complir aquests requisits.
Els valors dels components del filtre, calculats pel software, son teòrics i per tant
posteriorment s’han escollit valors reals el més aproximats als teòrics, amb capacitat d’ajust
gràcies a la configuració de petges que s’ha implementat en el layout.
En el diagrama de Bode del guany en llaç obert resultant s’identifica ràpidament i d’una
manera visual l’ample de banda del llaç i el marge de fase:
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Figura 5.10 – Diagrama de Bode del guany en llaç obert per l’LO1

S’observa que, efectivament, els objectius de BW=10kHz i φ=55deg s’assoleixen
perfectament amb els valors del filtre obtinguts.
Cal remarcar però, que per tal d’arribar a la configuració final implementada en les
PCBs, s’han hagut de fer vàries iteracions i ajustos dels valors del filtre degut a què el valor
real de la constant Kvco (freqüència de sortida vs. tensió d’ajust) de l’VCO no té per què
coincidir amb el valor típic proporcionat pel datasheet (recordem que està especificada entre
un valor mínim i màxim).

5.5.3 Implementació física i mesures
En la Figura 5.11 es mostra el circuit de l’LO1 implementat físicament. El component
daurat que s’observa en primer pla és el PE9601, i a la seva dreta, també daurat, es troba el
VCO. A l’esquerra es pot observar un fragment del bloc de regulació de corrent així com els
microswitchos utilitzats per a programar els bits dels registres del PLL.
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Figura 5.11 – Fotografia del LO1 (excloent regulació de tensió) implementat físicament a la PCB de polyimida.

També s’han mesurat els harmònics de sortida, configurant el PSA amb un span (rang de
l’espectre mesurat pel PSA) més elevat:

Figura 5.12 – Mesura dels harmònics per l’LO1 (PE9601). Configuració del PSA: Att:30dB, RBW:3MHz, Span:
1600 i 2990MHz. Esquerra: EBB1, Dreta: EBB2.

El primer harmònic es troba a uns 20dBc, i s’eliminarà gràcies al filtre d’LO en la cadena
de distribució del senyal d’LO cap als LICEFs. Aquest filtre s’ha implementat en el marc de
les activitats de disseny d’SMOSops [Ref. 11].
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Finalment, les mesures del soroll de fase es mostren a continuació. El soroll de fase s’ha
mesurat amb un PSA no comú que conté la funcionalitat de phase noise analyser. El soroll de
fase només es va mesurar en l’EBB1 per tal de comprovar que està en línia amb les
simulacions:

Figura 5.13 – Mesura del soroll de fase de l’EBB1 del LO1 (PE9601)

Es comprova que les mesures i les simulacions son molt similars:

Taula 5.6 – Comparació simulació vs mesura del soroll de fase a la sortida del LO1 EBB1 (PE9601). Valors
obtinguts a partir de les gràfiques mostrades a la Figura 5.9 i Figura 5.13.
Simulació
Mesura
Freq offset from carrier (Hz)
Phase noise (dBc/Hz) Freq offset from carrier (Hz) Phase noise (dBc/Hz)
100
-78
100
-75*
1000
-88
1000
-87,8
10000
-93
10000
-94,7
100000
-120
100000
-120,5
1000000
-140
1000000
-141,3

*La mesura és sorollosa a freqüències properes a la portadora i el marcador de la mesura de soroll de
fase a 100Hz està situat just sobre un pic. El nivell que es veuria com a promig seria de -75dBc/Hz
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5.6 LO2: Sintetitzador basat en el HMC440
De manera similar al LO1, el sintetitzador basat en el Hittite HMC440 segueix
l’estructura de blocs clàssica d’un PLL tal i com es va mostrar al capítol de teoria de PLL,
Figura 3.1. La diferència, doncs, respecte l’LO1 es basa en què aquest PLL té una sortida
sense charge pump, és a dir, genera una tensió d’error diferencial (Vup-Vdown) proporcional a
l’error de fase entre fin i fref, pel què es requereix d’un filtre actiu per tal d’assolir la tensió
d’escombrat de freqüència necessària a la sortida.
El diagrama de blocs del circuit implementat es mostra a continuació:

Figura 5.14 - Diagrama de blocs del circuit implementat per l’LO2

5.6.1 Pla freqüencial i configuració del HMC440
En el cas del HMC440, la freqüència de comparació màxima és de 2800MHz. Gràcies a
això es pot treballar a una freqüència de comparació molt més elevada que en el cas de l’LO1,
el que es tradueix en: un valor de N més petit i per tant menys soroll de fase, no caldrà dividir
la freqüència de la referència pel factor R (de fet el xip ja no l’incorpora) i com a
conseqüència la programació del xip és molt més senzilla. De fet, el divisor N es programa
simplement amb un comptador de 5 bits, que s’ha implementat de de la mateixa manera que
en el PE9601, amb microswitchos que permeten escollir entre valor ‘1’ (resistència de pull-up
a Vhigh) i el valor ‘0’ (GND) i així poder canviar d’una manera senzilla la programació del
PLL en cas de necessitat, per exemple per adaptar-la al pla freqüencial d’SMOSops.
En aquest cas, la configuració és la següent:
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Taula 5.7 – Pla freqüencial del l’oscil·lador local basat en el HMC440
Paràmetre

Valor

Comentaris

Fin

1396MHz

Provinent VCO mitjançant el llaç tancat

Fref

55,84MHz Provinent de la referència

N

25

És directament el factor entre Fin / Fref

R

1

Registre R

Fcomp

55,84MHz Fcomp= Fref

5.6.2 Filtre de llaç i soroll de fase
Ja s’ha explicat anteriorment que el HMC440, en no disposar de Charge Pump,
necessitarà d’un filtre de llaç actiu.
La sortida del comparador de fase son dos tensions independents, 𝑉𝑢𝑝 i 𝑉𝑑𝑜𝑤𝑛, la
diferència de les quals proporciona la tensió d’error Verror. És per això que el filtre de llaç
actiu és diferencial, i s’ha implementat mitjançant un amplificador operacional. El circuit del
filtre de llaç es mostra a continuació:

Figura 5.15 –Filtre actiu diferencial de segon ordre.

El AO escollit és el OP27 d’Analog Devices. Aquest amplificador operacional és
típicament utilitzat en aplicacions espacials degut a què està qualificat (MIL-RPF-38535
QPL) i a les bones prestacions en soroll, offset, guany i ample de banda.
El layout del filtre incorpora una configuració de petges en sèrie i en paral·lel per a què
sigui més fàcil implementar el valor teòric desitjat i poder ajustar valors en cas que fos
necessari:
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Figura 5.16 - Filtre de llaç actiu implementat en l’LO2

Aplicant la transformada de Laplace, el curtcircuit virtual i el principi de superposició al
filtre resulta la següent expressió:
𝑉"¬~ =

%h MI ( L
x
%x

∙ 𝑉-"®Y − 𝑉¬d ,

(Eq. 37)

on 𝑉¬d − 𝑉-"®Y = 𝑉[bb"b , per tant, la funció de transferència del filtre serà:
𝑍 𝑠 =−

%h (x LMI
%x (x L

=−

IMqh L

(Eq. 38)

qx L

amb les constants de temps:
𝑇i = 𝑅i 𝐶I

(Eq. 39)

𝑇I = 𝑅I 𝐶I

(Eq. 40)

I la funció de transferència en llaç obert:
𝐺 𝑠 ∙𝐻 𝑠 =

§*O *zo2 IMqh L
$

qx L h

,

(Eq. 41)

On Kvco ve donada pel datasheet de l’VCO; Kvco=39MHz/V=78πMrad/V·s.
Kφ té un valor de 1/π i ve donada per la relació entre la tensió de sortida Verror respecte la
diferència de fase de les dues senyals d’entrada. El datasheet del HMC440 proporciona la
següent corba:
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Figura 5.17 – Tensió d’error proporcionada a la sortida del HMC440 en funció de l’error de fase

Els sistemes de segon ordre amb un guany de llaç obert amb la següent forma:
𝐺 𝑠 ∙𝐻 𝑠 =𝐾

(LM©)
Lh

,

(Eq. 42)

Tenen una funció característica (denominador del guany en llaç tancat) de la forma [Ref.
29]:
1 + 𝐺 𝑠 𝐻 𝑠 = 𝑠 i + 2𝜉𝜔Y 𝑠 + 𝜔Yi ,
on 𝜔Y =

Šo
IMi° h M IM(IMi° h )h

(Eq. 43)
(Eq. 44)

𝜔V és la freqüència de tall (ample de banda) del llaç, 𝜔Y és la freqüència natural del
sistema,i 𝜉 és el factor d’esmorteïment, que ha de tenir un valor 0,707< 𝜉 < 1 per tal
d’assegurar l’estabilitat.
Finalment, 𝜔Y i 𝜉 poden relacionar-se amb les constants de temps, T1 i T2 de la següent
manera [Ref. 9]:
*zo2 *O

𝜔Y =
𝜉=

qx

Š‹ qh
i

(Eq. 45)
(Eq. 46)

Per tant, en el cas del present sintetitzador, de la mateixa manera que en l’LO1, el primer
pas és determinar l’ample de banda i el factor d’esmorteïments desitjats. A partir d’aquí, és
immediat calcular el valor dels components del filtre.
Per tal de determinar l’ample de banda, s’han fet diverses simulacions amb el software
ADIsimPLL, no obstant aquest software no suporta el filtre de llaç diferencial i per tant les
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simulacions simplement proporcionen una idea aproximada de l’ample de banda òptim per
minimitzar el soroll de fase. L’ample de banda preliminar obtingut a partir de les simulacions
amb l’ADIsimPLL és de 5kHz.
Degut a que el software esmentat no suporta l’arquitectura emprada, s’ha utilitzat un codi
Matlab, que calcula:
• valor dels components del filtre a partir de 𝜔V , 𝜉, i els paràmetres dels elements del
llaç com 𝐾, i 𝐾±V" emprant les fórmules Eq.39 a Eq.46 exposades anteriorment.
• estabilitat del sistema (marge de fase) a partir de les fórmules Eq.18 i Eq.19 exposades
al capítol 3.2.4.
• phase noise del sistema a partir de les fórmules Eq.7 a Eq.17 exposades al capítol
3.2.3.
• realitza un anàlisi Montecarlo tenint en compte la variabilitat de les constants 𝐾, i
𝐾±V" , i les toleràncies dels components del filtre per tal de representar gràficament la
distribució de probabilitats del marge de fase, ample de banda i soroll de fase
resultants.
El codi Matlab s’ha realitzat prenent com a base un codi existent a Tryo Aerospace per a
sintetitzadors SPD i s’ha modificat per tal d’introduir les fórmules necessàries per al
sintetitzador basat en el HMC440.
Finalment, rere vàries simulacions ajustant els paràmetres d’ample de banda i factor
d’esmorteïment, s’ha escollit un ample de banda definitiu de 10kHz que compleix els criteris
d’estabilitat de marge de fase (75º) i obté uns valors dels components del filtre
implementables físicament sense comprometre el soroll de fase.
El soroll de fase nominal simulat amb aquestes condicions és el següent:
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Figura 5.18 – Soroll de fase simulat per al LO2 amb BW=10kHz i 𝜉=0,85.

De la mateixa manera que succeeix amb l’LO1, el soroll de fase simulat no compleix els
requisits inicials per l’LO d’SMOS.

5.6.3 Implementació física i mesures
En la següent imatge es mostra el circuit de l’LO2 implementat físicament:

Figura 5.19 – Fotografia del circuit de l’LO2 (excloent regulació de tensió) implementat físicament a la pcb de
polyimida.
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A diferència del PE9601, el HMC440 és un component de mides molt reduïdes (xip de
plàstic negre a la part inferior de la fotografia). S’observa que el circuit implementat és més
simple que el necessari pel PE9601, en comparació amb la Figura 5.11.
Per tal de comprovar que el PLL funciona correctament, és a dir, que a la sortida s’obté
un to estable enganxat a la freqüència desitjada, s’han realitzat mesures de l’espectre de
sortida que es mostren a la Figura 5.20:

Figura 5.20 – Mesures de la freqüència i la potència de sortida del LO2 (HMC440). Configuració del PSA:
Att:30dB, RBW 910kHz, Span 100MHZ. Esquerra: EBB1, Dreta: EBB2.

Els harmònics mesurats de la senyal de sortida es mostren a continuació:

Figura 5.21 – Mesura dels harmònics per l’LO2 (HMC440). Configuració del PSA: Att:30dB, RBW:3MHz,
Span: 1600 i 3000MHz. Esquerra: EBB1, Dreta: EBB2.

El primer harmònic es troba a uns 24-27dBc, i s’eliminarà gràcies al filtre d’LO en la
cadena de distribució del senyal d’LO cap als LICEFs.
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Finalment, les mesures del soroll de fase es mostren a la Figura 5.22. Igual que en el cas
de l’LO1, només s’han pres mesures en l’EBB1 per tal de comprovar que està en línia amb les
simulacions. Al gràfic obtingut s’identifica clarament la freqüència de tall al voltant dels
10kHz.

Figura 5.22 – Mesura del soroll de fase de l’EBB1 de l’LO2 (HMC440)

La següent taula compara les simulacions i mesures obtingudes per el soroll de fase:

Taula 5.8 - Comparació simulació vs mesura del soroll de fase a la sortida del L02 EBB1 (HMC440). Valors
obtinguts a partir de les gràfiques mostrades a la Figura 5.18 i la Figura 5.22.
Simulació
Mesura
Freq offset from carrier (Hz) Phase noise (dBc/Hz) Freq offset from carrier (Hz) Phase noise (dBc/Hz)
100
-77
100
-79,7
1000
-85
1000
-98,2
10000
-94
10000
-93,6
100000
-115
100000
-114,7
1000000
<-130
1000000
-132,1

Els valors mesurats son molt similars als valors simulats excepte a 1kHz de la portadora.
En general s’observa un soroll de fase lleugerament inferior a l’obtingut per l’LO1, que
teòricament és degut a la no necessitat de dividir el senyal d’RF pel factor N.
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5.7 LO3: SPD basat en el ML4M0012
El diagrama de blocs del sintetitzador basat en SPD implementat es mostra a continuació:

Figura 5.23 - Diagrama de blocs del circuit implementat per l’LO3

Es pot observar que, apart dels amplificadors de RF i el divisor de potència ja descrits a
les seccions 5.4.3 i 5.4.4, existeix una etapa de filtratge i amplificació del rellotge de
referència previ al SPD.
Degut a què el SPD funciona precisament creant harmònics de la referència, és precís
tenir un senyal de rellotge el més net possible. El rellotge de referència utilitzat, provinent del
OCXO del PACU, té forma d’ona quadrada i com a tal és ric en harmònics, tal i com
s’especifica a la Taula 5.3, i es mostra a la Figura 5.5, que hauran de ser filtrats. Per una altra
banda el SPD necessita un nivell de potència de la referència molt elevat, superior als
+10dBm, pel què caldrà una etapa d’amplificació.
Finalment, és important remarcar que l’SPD necessita d’una entrada balancejada (ports 1
i 2 de la Figura 3.16). La sortida del rellotge de referència és single-ended, pel qual ha calgut
posar un transformador de RF entre l’etapa de filtrat/amplificació del rellotge i l’entrada de
l’SPD. Aquest transformador transforma el senyal single-ended en un senyal diferencial
balancejat apart d’aïllar els dos circuits que separa.

5.7.1 Filtrat i amplificació del rellotge de referència
A continuació es descriuen els elements de l’etapa de filtrat i amplificació de la
referència.
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Filtre passa-altes:
El filtre passa altes filtrarà interferències i components de contínua que puguin ser
inserides pel rellotge de referència en l’SPD. Està dissenyat per obtenir pèrdues mínimes a la
freqüència de rellotge i implementat amb elements passius (inductors i condensadors). Les
simulacions obtingudes a fclk amb els valors finalment implementats donen els següents
resultats numèrics:
S11=-32dB
S21=-0,1dB
Filtre passa-baixes:
Filtra els harmònics de REFCLK, tant a la sortida del filtre passa-altes (i per tant en
conjunt és un filtre passa-banda), com a la sortida del amplificador per filtrar possibles
harmònics que hagi pogut generar. Està dissenyat per tenir un notch a 2fclk i implementat amb
elements passius (inductors, condensadors i resistències). Els resultats numèrics de les
simulacions obtingudes a fclk i 2fclk es presenten a continuació:
S21_fclk=-0,06dB
S11_fclk=-17,9dB
S21_2fclk=-36,15dB
Amplificador de rellotge
Com es requereix una potència de senyal de rellotge elevada a l’entrada de l’SPD, és
necessari fer servir un un transistor amb un P-1dB superior al BFY420 (que és l’emprat per
l’amplificador de RF), pel què s’ha fet servir el seu germà gran, BFY450, també inclòs a la
ESCC QPL. Es tracta d’un transistor amb la mateixa tecnologia però amb un P-1dB de 19dBm
(a 1,8GHz). S’ha fet servir la mateixa configuració en emissor comú que per a l’amplificador
de RF. Les simulacions mostren un guany de 20dB a la freqüència de rellotge:
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Figura 5.24 – Guany del amplificador del rellotge de referència per al SPD

5.7.2 Filtre de llaç i soroll de fase
En el cas de l’SPD, igual que en el cas del HMC440, la sortida del comparador de fase és
una tensió d’error i per tant no hi ha un Charge Pump que injecti corrent al filtre. És necessari
doncs també en aquest cas un filtre actiu de segon ordre implementat de manera similar al
descrit en la secció 5.6.2, amb l’excepció que en aquest cas el voltatge d’error, anomenat Beat
Note (descrit a la secció 3.3.2) no és un senyal diferencial.
Per una altra banda, tal i com s’ha descrit a la secció 3.3.3, el mateix filtre de llaç forma
part del circuit de cerca per escombrar les tensions d’ajust de l’VCO necessàries per obtenir la
freqüència desitjada a la sortida.
El circuit del filtre de llaç està il·lustrat a la Figura 5.27, dins del circuit de cerca i
enganxament, i és OPA2 qui realitza la funció. Es pot observar com el circuit és exactament el
mateix que l’il·lustrat a la Figura 5.15 però en configuració single-ended. Conseqüentment, la
funció de transferència és la mateixa que l’expressada a l’Eq. 38, ja que 𝑉¬d − 𝑉-"®Y és en el
cas de l’SPD el Verror o Vbeat, i les constants de temps es calculen segons Eq. 39 i Eq. 40.
Per tant, el procediment per a obtenir els valors del filtre de llaç son els mateixos que els
descrits a la secció 5.6.2. En aquest cas també s’ha emprat un codi Matlab per tal de simular
el soroll de fase i calcular els paràmetres del llaç ja que no hi ha cap eina disponible que faci
aquesta funció.
Així com el filtre de llaç de l’SPD és igual que el del LO2 i per tant aplica la mateixa
funció de transferència Z(s), s’ha de tenir en compte que hi ha circuiteria afegida al llaç que
modificarà les funcions de guany del llaç, G(s) i H(s), amb les següents conseqüències:
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1. Segons Eq. 14, el soroll de fase introduït per la referència al llaç està fortament
influenciat pel ratio N/R dels divisors. En el cas de l’SPD no hi ha divisor del
senyal d’RF, per tant N=1; i la freqüència de rellotge no es divideix sinó que es
multiplica (enganxament a l’M harmònic de fclk), per tant R=1/M i
conseqüentment el soroll de fase de la referència serà multiplicat pel factor M. Un
fet que se’n deriva immediatament és que H(s)=1.
2. La tensió d’error Vbeat és filtrada a l’SPD prèviament a sotmetre’s al filtre de llaç.
Per tant s’ha d’incloure el factor multiplicatiu de la funció de transferència Y(s)
d’aquest filtre en l’expressió G(S). Y(s) és un filtre RC il·lustrat a la Figura 5.25 i
funció de transferència expressada a Eq. 47:
𝑌(𝑠) =

I

(Eq. 47)

IM%x (x L

3. La constant del detector és Kφ=Vbeat/2

Figura 5.25 – Filtre RC a la sortida de l’SPD

Tenint en compte que teòricament l’SPD introdueix menys soroll de fase en banda que
els altres detectors, és preferible escollir un ample de banda elevat per atenuar el soroll de
l’VCO el màxim possible. Fent servir el codi Matlab, s’han fet vàries simulacions del soroll
de fase fins a obtenir un valor d’ample de banda que compleix les condicions d’estabilitat i
viabilitat d’implementació dels valors resultants tot mantenint el phase noise el més baix
possible. Finalment s’escull 20kHz tot i no ser l’òptim. El marge de fase resultant és de 64,9º
per a un factor d’esmorteïment de 0,8.
El soroll de fase nominal simulat amb aquestes condicions es mostra a la Figura 5.26, on
s’aprecia perfectament que BWloop=20kHz i la diferència entre el soroll dins de banda i fora
de banda. Tal i com prediu la teoria, aquesta arquitectura és la que proporciona menor soroll
de fase ja que el soroll de fase compleix amb els requisits amb marge suficient excepte fora de
banda.
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Figura 5.26 – Soroll de fase simulat per al LO3 amb BW=20kHz i 𝜉=0,8.

5.7.3 Circuit de cerca
El circuit de cerca i enganxament, mostrat a la Figura 5.27, consta de dos camins amb
feedback:
1. El circuit d’enganxament (feedback negatiu): consta d’un filtre de llaç actiu de
segon ordre (OPA2) i un buffer d’alta impedància d’entrada (OPA3).
2. El circuit d’escombrat (feedback positiu): genera el senyal triangular mitjançant
un comparador Schmitt-trigger (OPA1), en conjunt amb el mateix filtre de llaç,
OPA2, actuant com a integrador.

Figura 5.27 – Esquema del filtre de llaç i circuit de cerca del sintetitzador basat en SPD.
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El OPA1 és un comparador Schmitt-trigger amb histèresi, és a dir, quan VOPA1_in+ és
superior al threshold positiu el comparador està en saturació positiva i la seva sortida és Vsat+.
Quan VOPA1_in+ és inferior al threshold negatiu, el comparador està en saturació negativa i la
seva sortida és Vsat-. Quan VOPA1_in+ està entre els dos nivells la sortida reten el seu valor. Els
valors superiors i inferiors del threshold venen donats per la relació entre R4 i R6 i la tensió
d’offset a l’entrada inversora de l’OPA1 Vref.
Suposant que a t=0 la sortida de l’OPA1 és Vsat+ (l’OPA1 està en saturació positiva), el
corrent que s’injectarà a l’OPA2 ve determinat per:
𝐼´µ =

e£ms¶ §e2··£3s

(Eq. 48)

%¸

El corrent positiu i constant ISW causarà una rampa descendent de tensió a la sortida de
l’OPA2 degut a la càrrega del condensador C1. Voffset és una tensió residual provinent del SPD
i que s’aplica a l’entrada no inversora del OPA2 per tenir el circuit referenciat a aquesta
tensió.
Mentre succeeix la rampa negativa a la sortida de l’OPA2, quan la tensió a l’entrada no
inversora de l’OPA1 (V(t)OPA1_IN+) es fa més petit que el threshold definit, la sortida d’aquest
commuta a Vsat-. En aquest moment el corrent a l’entrada inversora de l’integrador OPA2
esdevé:
𝐼´µ =

e£ms¹ §e2··£3s

(Eq. 49)

%¸

Com Vsat- és negativa, el corrent canvia de signe i el condensador C1 es descarrega
provocant un augment de la tensió de sortida de l’OPA2, fins que superi el threshold positiu i
torni a començar el cicle.
En altres paraules, a la sortida de OPA1 tindrem una senyal quadrada amb valors Vsat+ i
Vsat-, que en passar per l’OPA2 que actua com a circuit integrador, es convertirà en un senyal
triangular amb valors Vtune_max i Vtune_min, relacionats de la següent manera:
𝑉~¬Y[_cZY = 𝑉b[` 1 +

%º

𝑉~¬Y[_c©¼ = 𝑉b[` 1 +

%º

%»

%»

− 𝑉L©~M

%º

− 𝑉L©~§

%º

%»

%»

(Eq. 50)
(Eq. 51)

La següent figura mostra el senyal de recerca triangular generat per aquest circuit:
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Figura 5.28 – Forma del senyal de sortida del circuit de cerca a l’entrada de l’VCO

Per tant és possible determinar els valors de R4 i R6 a partir dels valors de freqüència que
es desitgen escombrar. Tenint en compte que el rang escombrat ha d’estar idealment centrat a
l’harmònic de la referència desitjat però (molt important) no incloure cap dels harmònics
contigus, el rang de tensions escombrades és de 0,38 a 1,68V (1,3V de voltage swing). Aquest
rang resulta d’aplicar valors de R4 i R6 reals i per tant la tensió segons la qual el VCO
proporciona els 1396MHz no està perfectament centrada.
La freqüència del senyal de cerca, ∆ω o sweep rate, està definida pel pendent del senyal
triangular:
∆𝜔 =

i½(`zo2_jm¾ §`zo2_j?‹ )
q
i

(Eq. 52)

La pendent del senyal triangular, que determina la velocitat amb que s’escombra el rang
de tensions desitjada, és depenent del corrent que fem passar per R5 ja que farà carregar el
condensador C1 més o menys ràpidament, per tant R5 es ajudarà a regular la velocitat
d’escombrat. Es pot interpretar doncs l’OPA1 com una font de corrent externa al sintetitzador
que injecta corrent en el llaç per ajudar en la funció d’enganxament tot escombrant un rang de
freqüències en el VCO entre les quals es troba l’harmònic del rellotge de referència al qual es
pretén enganxar.
Finalment, es determina el període fent servir Eq. 25 i Eq. 52, a partir del qual es pot
determinar R5 [Ref. 9] segons l’expressió Eq. 53:
∆𝑇 =

%» §%º
%»

𝑅¿ 𝐶I

(Eq. 53)
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A continuació es mostra la mesura en el domini temporal del senyal de cerca, presa amb
l’oscil·loscopi, amb un voltatge swing de 1,37V i una freqüència d’escombrat de 4,8Hz.
També s’aprecia com el senyal triangular no és perfectament simètric:

Figura 5.29 – Senyal de cerca per a l’VCO de l’LO3

La funció de l’OPA3 no és una altra que aïllar les impedàncies d’ambdós circuits, SPD i
filtre de llaç.

5.7.4 Implementació física i mesures
La Figura 5.30 mostra el circuit de l’LO3 implementat físicament:

Figura 5.30 – Fotografia del circuit de l’LO3 (excloent regulació de tensió) implementat físicament a la PCB de
polyimida.
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El ML4M0012 és un component de mides reduïdes (component daurat a la part dreta de
la Figura 5.30). S’observa el transformador just a l’entrada de l’SPD (component de plàstic
negre) i totes les etapes de filtrat i l’etapa d’amplificació del rellotge a l’entrada.
La Figura 5.31 mostra les mesures realitzades del to de sortida pels dos EBBs fabricats, a
la freqüència desitjada:

Figura 5.31 – Mesures de la freqüència i la potència de sortida del LO3 (ML4M0012). Configuració del PSA:
Att:30dB, RBW 910kHz, Span 100MHZ. Esquerra: EBB1, Dreta: EBB2.

Els harmònics mesurats de la senyal de sortida es mostren a continuació:

Figura 5.32 – Mesura dels harmònics per l’LO2 (HMC440), EBB2. Configuració del PSA: Att:30dB,
RBW:3MHz, Span: 1759MHz. Les mesures de l’EBB1 no es van prendre per error.

El primer harmònic es troba a uns 16dBc, i s’eliminarà gràcies al filtre d’LO en la cadena
de distribució del senyal d’LO cap als LICEFs.
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Finalment, les mesures del soroll de fase de l’EBB1 es mostren a la Figura 5.33.

Figura 5.33 – Mesura del soroll de fase de l’EBB1 de l’LO3 (ML4M0012)

La següent taula compara les simulacions i mesures obtingudes per el soroll de fase:

Taula 5.9 - Comparació simulació vs mesura del soroll de fase a la sortida del L03 EBB1 (ML4M0012). Valors
obtinguts a partir de les gràfiques mostrades a la Figura 5.26 i Figura 5.33
Simulació
Mesura
Freq offset from carrier (Hz) Phase noise (dBc/Hz) Freq offset from carrier (Hz) Phase noise (dBc/Hz)
100
-102,5
100
-100
1000
-110
1000
-105,7
10000
-108
10000
-106,2
100000
-115
100000
-109,5
1000000
<-130
1000000
-133

La mesura és sorollosa en les freqüències properes a la portadora. Especialment hi ha un
pic a 100Hz que falseja la mesura. La taula mostra el valor que correspondria per interpolació.
Les mesures obtingudes son molt similars a les simulacions, tot i que a la mesura no s’observa
tan clarament l’ample de banda a 20kHz. Com era d’esperar, aquesta és la solució menys
sorollosa de les tres arquitectures implementades degut a què no és necessari dividir la
freqüència provinent de l’VCO per a dur a terme la comparació de fase. No obstant, la
circuiteria associada és molt complexa.
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6 Mesures de la deriva de fase en temperatura
En aquest capítol s’exposen, finalment, les mesures de la fase de la sortida dels tres LOs
en funció de la temperatura. Les mesures s’han pres amb dues metodologies diferents per tal
de corroborar els resultats obtinguts.
El LO que presenti menys derives de fase vs temperatura serà candidat doncs a formar la
base de l’arquitectura de LO de vol d’SMOSops.

6.1 Introducció
En el capítol 5 s’han mostrat les mesures bàsiques i aïllades per a cadascun dels LOs
fabricats, per tal d’assegurar que els LOs tenen una operació correcta. Així doncs, abans de
procedir a les mesures en temperatura s’ha comprovat que enganxen a la freqüència desitjada,
proporcionen una potència suficient per poder ser mesurats sense la necessitat d’instruments
especials i el senyal és estable amb el temps (no es desenganxa ni varia la seva potència).
En total, s’han fabricat 6 oscil·ladors: 2 unitats (EBB1 i EBB2) per cadascuna de les tres
arquitectures exposades en el capítol anterior.
Com s’ha explicat a la secció 5.3, cada EBB consta d’una sola PCB de polyimida on
s’han implementat tots tres dissenys i un mòdul de regulació de contínua, com mostra la
Figura 6.1, per tal d’assegurar que les condicions de mesura son el més similars pels tres
oscil·ladors. Els interfaços d’entrada i sortida de RF s’han implementat mitjançant connectors
SMA i les línies d’alimentació mitjançant cables soldats a la PCB amb l’extrem acabat en
connector tipus banana.
Els diferents mòduls s’han separat per plans de massa per evitar acoblaments del senyal
entre uns i d’altres. Els connectors d’RF que no es fan servir (ports de test) han estat terminats
amb càrregues SMA de 50ohm.
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Figura 6.1 – Fotografia de la PCB completa, és a dir, un EBB.

Els mòduls son, d’esquerra a dreta: regulació de l’alimentació i programació dels
microcircuits PE9601 i HMC440 mitjançant microswitchos (3 pel PE9601, 1 pel HMC440),
LO1 basat en el detector digital de fase amb charge pump PE9601 de Peregrine, LO2 basat en
el detector digital de fase amb sortida diferencial HMC440 de Hittite, i LO3 basat en el
mostrejador de fase o SPD ML4M0012 de API.

6.2 Mesures de la fase de sortida en funció de la temperatura
L’objectiu d’aquest PFC és determinar, de les tres arquitectures dissenyades i
prototipades, quina és la que té menys derives de la fase del to de sortida quan son sotmeses a
diferents temperatures. És per això que el test setup necessari per a dur a terme les mesures
requereixen d’una cambra climàtica per poder sotmetre els LO a diferents temperatures.

Figura 6.2 - Configuració del test bench per a les mesures de fase vs temperatura
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La configuració de test, que es mostra a la Figura 6.2, està basada en l’expressió següent:
𝑐𝑜𝑠 𝜔I 𝑡 + 𝜃I ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔i 𝑡 + 𝜃i =

I
i

𝑐𝑜𝑠 𝜔I + 𝜔i 𝑡 + 𝜃I + 𝜃i + 𝑐𝑜𝑠 𝜔I − 𝜔i 𝑡 + 𝜽𝟏 − 𝜽𝟐

(Eq. 54)
Els filtres passa banda26 s’encarreguen d’eliminar la imatge no desitjada en cadascun dels
mescladors. En el primer mesclador fem una upconversion del senyal per després fer una
downconversion fent servir EBB1 i EBB2 com a oscil·ladors locals del mixer. La freqüència
de 17,5MHz és la freqüència central de la banda de IF en la que operen els LICEF (8MHz –
27MHz).
Per tant, mesurant la fase del paràmetre S21en l’VNA, el que es mesura és θi − θÃ , és a
dir la diferència de fase entre qualsevol dels LO de l’EBB1 i l’EBB2. θi és fixe (l’EBB1
roman a temperatura ambient controlada dins de sala blanca), i θÃ va variant degut a la
temperatura que canvia dins la cambra climàtica, per tant podem obtenir la deriva de fase en
[º/ºC]. Aquesta mesura doncs s’ha repetit per cadascuna de les arquitectures dissenyades, a
Tª=0º, 25º, 30º i 50º. Les mesures a 30º s’han pres perquè nominalment els equips embarcats
en el MIRAS estaran sotmesos al rang de temperatura 25º-30º degut al sistema de
compensació tèrmica del satèl·lit. Tot i així, els components estan dissenyats per aguantar
rangs de temperatura molt més extensos.
La Figura 6.3 a Figura 6.5 mostren les mesures obtingudes per a cada LO:

26

Es van fer servir filtres de cavitats desenvolupats per SMOS per Tryo Aerospace per al test bench descrit.
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Figura 6.3 - Mesura de fase vs temperatura per a LO1 (PE9601)

Figura 6.4 - Mesura de fase vs temperatura per a LO2 (HMC440)
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Figura 6.5 - Mesura de fase vs temperatura per a LO3 (ML4M0012 SPD)

Observant les gràfiques ja es pot endevinar que l’LO2 és el que té menys distància entre
traces de fase. Una altra manera de representar les dades obtingudes és comparar, pels
diferents rangs de temperatura mesurats, el performance en fase dels tres LO, com es mostra a
continuació:

Figura 6.6 – Variació de fase entre 0-25ºC per a cada LO.
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Figura 6.7 - Variació de fase entre 25-50ºC per a cada LO.

Figura 6.8 - Variació de fase entre 25-30ºC per a cada LO.

A continuació es mostra una taula resum de la deriva de fase mitja per a cada LO:

Taula 6.1 – Deriva de fase mesurada per a cadascuna de les arquitectures d’LO dissenyades.
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Es pot concloure doncs que l’arquitectura d’LO basat en el comparador de fase
digital HMC440 de Hittite és la que presenta menors derives de la fase en temperatura
amb diferència, tal i com s’havia suposat a l’inici del present estudi (secció 5.2.2) . A més,
compleix el requisit de deriva de fase en temperatura per a dos LOs independents: (∆𝛟𝐎𝐋𝟏 −
∆𝛟𝐎𝐋𝟐 ) < 𝟎, 𝟓 𝐝𝐞𝐠/º𝐂 , anunciat en la secció 4.4.2.
També es pot observar que l’arquitectura que presenta pitjors prestacions és el SPD, en el
que està basat el present LO embarcat a SMOS. Per tant, assumint que l’arquitectura
seleccionada és implementada en una futura fase de disseny del model de vol, s’hauria
d’observar una millora notable en les prestacions de fase de l’LO i no serien necessàries les
calibracions periòdiques que provoquen la pèrdua de dades de la funció de visibilitat durant el
temps de calibració, pel què el disseny efectuat dins aquest PFC amb el PLL de Hittite
conforma la base per al disseny dels futurs models de vol del LO d’SMOSops.

6.3 Mètode de mesura alternatiu
Com s’ha exposat en la introducció, per tal de corroborar les mesures obtingudes a través
de la configuració de test il·lustrada a la Figura 6.2, s’ha efectuat una segona mesura amb un
mètode de test alternatiu. En aquest cas, però, només s’ha dut a terme amb el LO seleccionat,
basat en el PFD HMC440.
Aquest mètode de test utilitza equips EM 27 LICEF-3 (no entregables a client i
disponibles a Tryo Aerospace) per a dur a terme les correlacions que s’efectuen en el MIRAS.
D’aquestes mesures també se’n va derivar una nota tècnica cap a ESA [Ref. 30].
Per poder efectuar aquest test, d’igual manera que el test descrit a 6.2, s’han fet servir els
dos EBBs de LO; un s’ha deixat a temperatura ambient i l’altre s’ha col·locat dins la cambra
tèrmica per induir diferents temperatures entre LOs.
El setup emprat per realitzar el test es mostra a la Figura 6.9, i inclou altres equips que es
van emprar per la campanya de test dels models de vol dels LICEF-3, com ara:
NOSU: es tracta d’una font de soroll on la potència de sortida és seleccionable.
27

Els Engineering Model son equips que es fabriquen amb els mateixos components que el futur model de vol
però no son components de vol, és a dir, no han passat l’ d’screening i testos de lot requerits per les peces de
vol. Tot i així, son 100% representatius eléctrica, mecànica i tèrmicament del model de vol.
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DICU: Efectua correlacions creuades entre dues entrades, provinents de dos LICEF.
TEBRU: és un conjunt de switchos per poder rutar els senyals i permetre l’automatització
del banc de test.
Aquest test consisteix en mesurar les anomenades correlation units entre dos receptors
LICEF, injectant el senyal de LO a través dels dos EBBs. El correlation unit és un número
complex, la fase del qual és directament la diferència de fases a la sortida dels LO. La
magnitud n’és proporcional al nivell de correlació entre receptors, de manera que quant més
gran la magnitud, més correlats estan. Per tant, si els LICEF es carreguen amb una càrrega de
50ohm (Port U del receptor seleccionat), la correlació obtinguda hauria de ser zero, ja que el
soroll generat prové de fonts independents i per tant incorrelades.
S’han pres dues mesures diferents:
a) Mesura de la correlació entre receptors en la posició Port U (càrrega interna de
50ohm seleccionada). L’objectiu d’aquesta mesura és només verificar la correcta
operació del setup, els LOs i els LICEFs.
b) Mesura de la diferència de fase entre LOs quan els receptors estan en la posició
Port C. En aquesta posició el soroll provinent del NOSU és injectat als LICEFs.
Les mesures obtingudes segons a) es mostren a la Figura 6.10, Figura 6.11 i Figura 6.12.
S’ha de notar que les unitats per a les mesures de fase és radians, i no graus com indica el
resultat proporcionat pel DICU.
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Figura 6.9 – Esquema del setup de test per a les mesures alternatives de fase en temperatura.

Temperatura de l’EBB1: 5º

Figura 6.10 – Mesura dels correlation units quan l’EBB1 es troba a una temperatura de 5º. Posició del LICEF:
Port U (càrrega de 50 ohm)
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Temperatura de l’EBB1: 21º

Figura 6.11 - Mesura dels correlation units quan l’EBB1 es troba a una temperatura de 21º. Posició del LICEF:
Port U (càrrega de 50 ohm)

Temperatura de l’EBB1: 45º

Figura 6.12 - Mesura dels correlation units quan l'EBB1 es troba a una temperatura de 45º. Posició del LICEF:
Port U (càrrega de 50 ohm)
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S’ha de notar que les correlacions entre I(LICEF1)-I(LICEF2) i I(licef1)-Q(LICEF2) son
anomenades “nominal”, i les correlacions entre Q(LICEF1)-Q(LICEF2) i Q(LICEF1)I(LICEF2) son anomenades “redundant”.
Els resultats d’aquest test son els esperats, és a dir, la correlació mitjana és zero.
Respecte les mesures segons b), es presenten a continuació.
Temperatura de l’EBB1: 5º

Figura 6.13 - Mesura dels correlation units quan l'EBB1 es troba a una temperatura de 5º. Posició del LICEF:
Port C (soroll injectat pel NOSU)
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Temperatura de l’EBB1: 21º

Figura 6.14 - Mesura dels correlation units quan l'EBB1 es troba a una temperatura de 21º. Posició del LICEF:
Port C (soroll injectat pel NOSU)

Temperatura de l’EBB1: 45º

Figura 6.15 - Mesura dels correlation units quan l'EBB1 es troba a una temperatura de 45º. Posició del LICEF:
Port C (soroll injectat pel NOSU)

Els resultats anteriors es resumeixen a la Taula 6.2.
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Taula 6.2 – Resultats de la deriva en fase vs temperatura de l’LO2 (HMC440), mesurat a base de correlacions
entre receptors LICEF.
Temperatura
física de l'EBB1
(ºC)

Temperatura física Temperatura física
del LICEF EM03 del LICEF EM04
(ºC)
(ºC)

Diferència de fase
(Corr. Nominal)
(deg)

Diferència de fase
(Corr. Redundant)
(deg)

5

26,73

26,48

-93,20

-92,80

21

26,70

26,48

-99,80

-99,35

26,22

26,05

45

-108,20

-107,75

Deriva de fase, 5-21ºC (deg/ºC)

-0,413

-0,409

Deriva de fase, 21-45ºC (deg/ºC)

-0,350

-0,350

Si es comparen els resultats de la Taula 6.2 amb els de la Taula 6.1, es pot comprovar
que les mesures són coherents amb les obtingudes mitjançant el setup explicat a la secció 6.2,
fet que corrobora ambdós mètodes. Tant unes com altres demostren un molt bon performance
de la fase per al sintetitzador basat en el HMC440 de Hittite (LO2), el que reforça encara més
la conclusió que aquest disseny forma la base pel futur disseny dels LO de vol d’SMOSops.
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7 Conclusions
Rere la realització d’aquest PFC, en resulten les següents conclusions:
•

Aquest PFC s’ha realitzat en el marc d’un programa de la ESA per a l’estudi i
monitorització dels esdeveniments meteorològics i el canvi climàtic del nostre
planeta, anomenat SMOS.

•

El satèl·lit SMOS està operant exitosament des del seu llançament el Novembre
de 2009, fet que ha promogut la proposta des de la ESA de posar-ne en òrbita una
versió millorada, anomenada SMOSops.

•

Un dels paràmetres de performance a millorar de cara a SMOSops és la variació
de la fase de sortida dels oscil·ladors locals en temperatura, objectiu principal
d’aquest PFC.

•

Estudis realitzats en el marc d’aquest PFC estableixen els nous requisits
aplicables per a l’oscil·lador local d’SMOSops. Es determina l’ objectiu d’assolir
una variació de fase en temperatura de <0,5deg/ºC.

•

S’han dissenyat tres oscil·ladors locals diferents basats en tres arquitectures de
sintetitzador de freqüència.

•

S’han realitzat dissenys orientats a un futur equip de vol, tenint en compte les
restriccions imposades per les normatives internacionals aeroespacials, així com
restriccions en calendari del projecte.

•

Aquests dissenys s’han implementat físicament i s’han validat mitjançant mesura.

•

Les activitats de disseny, fabricació i mesura efectuades en el marc d’aquest PFC
han donat lloc a diverses notes tècniques que han estat revisades i validades per
ESA ([Ref. 11, [Ref. 14 i [Ref. 30) i a un article exposat en una conferència
internacional ([Ref. 16).
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Les mesures mostren uns resultats satisfactoris, resultant-ne la variació de fase en
temperatura d’una de les arquitectures sensiblement millor a la resta, i que
addicionalment compleix el requisit de <0,5deg/ºC.

•

Aquestes mesures han estat corroborades mitjançant dos mètodes diferents.

•

Totes les activitats relacionades amb aquest PFC han estat revisades i aprovades
per Airbus Defence and Space Spain (en aquell moment EADS CASA Espacio) i
la ESA.

•

L’arquitectura d’LO seleccionada està basada en un detector digital de fase
d’Hittite, amb referència HMC440.

•

El disseny d’oscil·lador local resultant d’aquest PFC constitueix la base pel futur
l’equip de vol de l’oscil·lador local d’SMOSops.

•

Tots els objectius llistats a la secció 1.2 han estat assolits.
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8 Llistat d’acrònims
aka

also known as (també conegut com a…)

AO
CAS

Amplificador Operacional
Chinese Academy of Sciences

CAS

on-board CAlibration System

CASA

Construcciones Aeronáuticas, S.A.

CCU

Correlator and Control Unit

CDTI

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

CLK

CLocK

CMN

Control and Monitoring Node

CNES
COTS

Centre National d' Études Spatiales
Commercial Off The Shelf

CDFP

Ceramic Dual Flat Pack(age)

CQFJ

Ceramic Quad Flat package with J-leads

CSSAR

Center of Space Science and Applied Research

DICU

DIgital Correlator Unit

DLA

Defense Logistics Agency

DPA

Destructive Physical Analysis

DRO

Dielectric Resonator Oscillator

EADS

European Aeronautic Defence and Space

EBB
ECSS
EGSE
EM
EMC
ESA
ESAC

Elegant BreadBoard
European Cooperation for Space Standardisation
Electronic Ground Support Equipment
Engineering Model
Electro-Magnetic Compatibility
European Space Agency
Centro Europeo de Astronomía Espacial

ESCC

European Space Components Coordination

FPIR

Full Polarisation Interferometric Radiometer

GND

Ground

GNSS

Global Navigation Satellite System

GPS

Global Positioning System

HPF

High Pass Filter

IF

Intermediate Frequency

LEO

Low Earth Orbit

LICEF
LO
LPF

LIght Weight Cost-Effective Front-end
Local Oscillator
Low Pass Filter
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LSS

Large Space Simulator

LVPECL

Low Voltage Positive Emitter-Coupled Logic

MIRAS
MMIC
MOHA

Microwave Imaging Radiometer using Aperture
Synthesis
Monolithic Microwave Integrated Circuit
Miras Optical HArness

NIR

Noise Injection Radiometer

NOSU

NOise Source Unit

NRE

Non-Recurring Expense/Effort

NSSC

National Space Science Center

OCXO
OL
OPA
PACU
PCB
PFC
PFD
PLL
PSA

Oven Controlled Crystal Oscillator
Oscil·lador Local
OPerational Amplifer
Power And Control Unit
Printed Circuit Board
Projecte Final de Carrera
Phase Frequency Detector
Phase-locked Loop
Power Spectrum Analyzer

PTFE

PolyTetraFluoroEthylene

QPL

Qualified Parts List

QSOP
rad

Quarter-size Small-Outline Package
Radiation Absorbed Dose

REFCLK

REFerence CLocK

RBW
RF
RVT
SEE
SMA
SMOS
SRD
SSB

Resolution BandWidth
Radio Freqüència / Radio Frequency
Radiation Verification Test
Single Event Effect
SubMiniature version A
Soil Moisture Ocean Salinity
Step Recovery Diode
Single SideBand

SST

Surrey Satellite Technology

TID

Total Ionizind Dose

TCXO

Temperature Controlled Crystal Oscillator

TEBRU

TEst Bench Routing Unit

TVAC

Thermal Vacuum (chamber ó test)

UPC

Universitat Politècnica de Catalunya

VCO
VNA

Voltage Controlled Oscillator
Vector Network Analyser

XO

Crystal Oscillator
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