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Resum 
 
Aquest projecte combina les tecnologies dels diferents projectes SABRINA (SAR Bistatic 
Receiver for INterferometric Applications) del Remoting Sensing Lab de la UPC, amb 
l’objectiu de dissenyar i implementar un receptor de radiofreqüència capaç de rebre senyal 
de diferents satèl·lits que operen en diferents freqüències tan de la banda C com de la 
banda X. A més a més, aquest receptor té la propietat de ser molt més compacte i lleuger 
que els seus predecessors, ja que ha estat pensat per a ser embarcat en un UAV (Vehicle 
aeri no tripulat). 
 
 
 Resumen 
 
Este proyecto combina las tecnologías de los diferentes proyectos SABRINA(SAR Bistatic 
Receiver for INterferometric Applications) del Remoting Sensing Lab de la UPC, con el 
objetivo de diseñar e implementar un cabezal de radiofrecuencia para un receptor capaz de 
recibir señal de diferentes satélites que operan en diferentes frecuencias tanto de la banda C 
como de la banda X. Además, este receptor tiene la propiedad de ser mucho mas compacto 
y ligero que sus predecesores, ya que ha estado pensad para ser embarcado en un UAV 
(vehículo aéreo no tripulado). 
 
 
 Abstract 
 
This project combines the technologies of various projects SABRINA (SAR Bistatic 
Receiver for Interferometric Applications) of Remoting Sensing Lab at UPC, in order to 
design and implement a RF receiver capable of receiving signals from different satellites 
operating in different frequencies as the C-band and the X-band. In addition, the receiver 
has the property of being much more compact and lighter than its predecessors, as it has 
been designed to be loaded onto a UAV (Unmanned Aerial Vehicle). 
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1 INTRODUCCIÓ 
1.1 Motivació i objectius del projecte 
En les últimes dècades els avenços tecnològics que s’han donat en la societat, han permès a 
la població estudiar el planeta amb un millor punt de vista i d’una manera molt més 
precisa. Un d’aquest avenços, ha estat l’evolució que ha experimentat el món de la 
teledetecció. 
Actualment gràcies a la teledetecció, es pot proporcionar informació de la superfície 
terrestre, de fenòmens meteorològics així com detectar objectes en moviment. 
 
Entre tots els sistemes de teledetecció que hi ha, els basats en Radars d’Obertura Sintètica 
(SAR) estan en constant evolució. Aquest sistemes aprofiten el moviment d’una plataforma 
per proporcionar, mitjançant tècniques de processat de senyal, una millor qualitat en les 
dades que s’obtenen.  
 
En l’actualitat la majoria dels sistemes SAR operen en mode monoestàtic, on tan l’emissor 
com el receptor estan embarcats en la mateixa plataforma. Per contra els sistemes on 
l’emissor i el receptor es troben separats són els anomenats sistemes biestàtics.  
 
La geometria dels sistemes biestàtics fa que per algunes aplicacions sigui molt més 
rentables i eficients que els monoestàtics.  
 
En aquest context, el Remote Sensing Laboratory (RSLab) de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) ha portat a terme el projecte SABRINA (SAR Bistatic Receiver for 
INterferometric Applications). Aquest projecte ha desenvolupat un receptor de SAR 
biestàtic capaç de rebre senyal provinent de diferent satèl·lits que operen en diferents 
freqüències. 
 
Al tractar-se d’un sistema biestàtic, la posició del receptor comporta un factor clau per a 
l’observació d’una zona concreta de la superfície terrestre, i és per això que s’ha de tenir 
present la mobilitat de tot el sistema receptor i les característiques del terreny abans de 
desplaçar-se fins a la posició concreta. En les versions actuals del SABRINA, sempre es 
necessari disposar d’una posició elevada lliure d’obstacles i amb visió directe tan de la 
zona de interès, com del sistema emissor.  
 
Aquest projecte es presenta com una nova versió del SABRINA, i  neix amb l’objectiu  de 
dissenyar i implementar el capçal d’un receptor capaç de ser embarcat en un vehicle aeri no 
tripulat. 
 
Això implica compactar de manera òptima els mòduls que formen el receptor per tal de 
reduir espai i pes. A més a més, es desitja que el sistema sigui capaç de rebre el senyal de 
diferents satèl·lits, ja sigui els que emeten en la banda C ( a voltant dels 5,3GHz) com els 
que emeten en la banda X (9,65GHz).    
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1.2 Contingut del document 
Aquesta memòria s’organitza en 7 capítols que descriurem breument a continuació: 
 
En el primer i actual capítol, es fa una introducció tant del motius del projecte com de la 
seva organització. 
 
En el segon capítol, es fa una immersió teòrica als paràmetres tècnics del mon de la 
teledetecció així com un aprofundiment en Radar y concretament en SAR. Amb aquest 
coneixements es descriuen els antecedents del projecte SABRINA. 
 
En el tercer capítol s’expliquen els diferents requisits que s’han de complir durant el 
desenvolupament del projecte. Aquest capítol és clau a la hora d’entendre i interpretar les 
decisions que es prenen a la resta de la memòria. 
 
En el quart capítol es descriuen els dissenys de les tres cadenes principals del projecte com 
són les dues de radiofreqüència i la cadena de freqüència intermitja. Un cop s’ha fet una 
descripció dels components que contenen i del comportament que s’espera de cada una 
d’elles, es fa un resum de les característiques més importants que donen, un cop ja s’han 
implementat. Seguidament i dins d’aquest capítol es comprova si es compleixen les 
condicions imposades en l’apartat 3 de la memòria. 
 
En el cinquè capítol es descriuen els submòduls complementaris a les cadenes explicades 
en el quart capítol. Aquets submòduls són el conjunt format pel sintetitzador de 
freqüències, clock i programadora de PLL, per una banda, i les etapes de OL per les tres 
cadenes principals (RF en banda C i X, i etapa de IF) per l’altre. Al final del capítol es 
procedeix a la caracterització dels diferents subsistemes implementats i també es fa una 
descripció de l’alimentació de tot el capçal. 
 
En el sisè capítol de la memòria s’analitza el cost del projecte. Tenint present el cost de tots 
els component elèctrics i electrònics que té el capçal, així com els costos derivats del 
procés de fabricació. 
 
I finalment en el setè capítol  s’extreuen les corresponents conclusions i es planteja un 
possible rumb a seguir com a línies de futur del projecte. 
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2 CONCEPTES RADAR I SAR 
En aquest capítol es fa una breu introducció teòrica a conceptes relacionats amb la 
teledetecció, de manera que es pugui situar el projecte dins d’un marc determinat i així 
s’entenguin els conceptes, paràmetres i altres aspectes que es tractaran a posteriori. 
 
2.1 Introducció a la teledetecció 
Quan es parla de teledetecció, s’està referint al conjunt de tècniques emprades per tal 
d’obtenir informació d’un objecte situat a certa distància de l’observador, a partir de la 
variació de la radiació electromagnètica de l’entorn.  
 
Dintre de les múltiples tècniques i sistemes de teledetecció, ens centrarem en  els  Radars. 
Un RADAR (Radio Detection And Ranging) és un dispositiu capaç de detectar la 
presència, distància, i velocitat d’un objecte o target  gràcies a la emissió de polsos de 
senyal radioelèctrica que impacten en el objecte desitjat, i així poder rebre posteriorment la 
energia reflectida (veure Figura 2.1). 
 

 
 
El càlcul de la distància entre el blanc i el RADAR és determina calculant el temps (T) en 
que tarda el pols emès en tornar després de ser reflectit pel blanc. Coneixent la velocitat de 
propagació del pols en el medi podem determinar la distància a que es troba el blanc, 
utilitzant: 
 

2
cTr                          (2.1) 

 
 
Els Radars es poden classificar de varies maneres, però si es considera el tipus de senyal 
que emeten, els podem classificar en dos grans famílies: Els Radars d’Ona Polsada i els 
Radars d’Ona Continua (CW RADAR).  
 

 Figura 2.1 Esquema bàsic del funcionament d'un RADAR. 
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Mentre que amb els Radars d’Ona Polsada es transmet periòdicament un pols, els Radars 
d’Ona Continua transmeten senyal ininterrompudament. Aquesta segona família de Radars 
tot i que posseeixen una tecnologia  més senzilla d’implementar i el seu abast només està 
limitat per la potència emesa, no s’utilitzen tant ja que només poden detectar targets en 
moviment. 
 
D’ara en endavant només es tindran en compte els Radars d’Ona Polsada, dels quals es 
descriuran les característiques i propietats més importants. 
 
 
2.2 Paràmetres RADAR 
2.2.1 L’equació Radar 
Gràcies a l’equació Radar es pot determinar la sensibilitat del dispositiu. També es pot 
determinar l’abast màxim del sistema, en funció dels paràmetres de disseny i de la zona 
il·luminada pel Radar. 
 

  LBFTkR
DPSNR t

o 43
22

4
     (2.2) 

 
On: 

- PT és la Potència transmesa. 
- D és la directivitat de l’antena del Radar. 
- σ és la secció recta Rada el target (RCS). 
- λ és la longitud d’ona del senyal transmès pel Radar. 
- R és la distància entre el Radar i el target. 
- k és la constant de Boltzmann (k=1,83 × 10−23.) 
- T és la temperatura ambient en graus Kelvin 
- F és el Factor de Soroll del dispositiu receptor. 
- B és l’amplada de banda del receptor. 
- L és el conjunt de pèrdues que es contemplen. 

 
 
2.2.1.1 Directivitat 
La directivitat de l’antena és la relació entre la densitat de potència radiada en una direcció 
i a una distància determinada, i la densitat de potència que es radiaria a la mateixa distància 
per una antena isòtropa que emet la mateixa potència: 
 

   
24

,,
R

P
PD

r
              (2.3) 

 
 
A nivell pràctic, quan es parla de directivitat, es pren la direcció de màxima radiació. 
També es pot expressar la directivitat en funció de l’Àrea efectiva Aef o en funció de l’Àrea 
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geomètrica i l’eficiència de l’antena. 
 

2
4

 efAD        (2.4) 

2
4 geomAD        (2.5) 

 
 
2.2.1.2 Radar Cross Section 
La secció recta radar d’un target, és aquell paràmetre que modela la potència de l’eco 
retornat pel mateix target, en funció de les seves propietats físiques: 
 

2
24lim

i
s

R E
ER                                                             (2.6) 

 
 
On ES i Ei són les intensitats del camp elèctric reflectit (Scattered) i Incident. 
 
 
2.2.1.3 PRF de la  Senyal Chirp 
La PRF (Pulse Repetition Frequency) és el nombre de polsos transmesos en un segon per 
un sistema Radar. Aquest paràmetre és essencial per determinar la distància màxima que el 
sistema Radar és capaç de detectar. 
 
Si es suposa que es té un retard τ entre el pols emès i el pols rebut, i la velocitat de 
propagació del pols en el medi és c=3x108 [m/s], aleshores: 
 

2
cR        (2.7) 

 
 
La distància màxima no ambigua que el Radar és capaç de detectar, ve determinada quan el 
retard entre el pols transmet i rebut, coincideix amb la temps entre polsos transmesos τPRF. 
 
 

2 2
PRTmáx

c cR PRF
       (2.8) 

On 1
PRT PRF  . 

 
 
En la Figura 2.2 es pot apreciar el tren de polsos que s’emet en un sistema Radar. La 
separació entre els polsos que mostra la figura és directament el temps de repetició de 
polsos, és a dir, l’invers de la PRF. 
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En sistemes Radar, per aconseguir una bona resolució en distància (veure apartats 2.3.2.1 i 
2.3.2.2) és necessari que el pols transmès tingui un ample de banda elevat. A més a més, 
per aconseguir un gran abast, també és necessari utilitzar polsos d’elevada energia i per 
tant de potència i duració elevades. 
 
Un tipus de polsos que tenen un ample de banda i una duració elevades, són els anomenats 
polsos Chirp. L’expressió analítica d’un senyal Chirp és la següent: 
 

   2exp 2 o
ts t j f t K t  

               (2.9) 
 
On: 

- K és el chirp rate o factor de modulació lineal. 
- fo és la freqüència central de operació del Radar. 
- τ  és la duració del pols. 

 
 
Aplicant la transformada de Fourier al senyal chirp s’obté: 
 

   





  
 K

fjK
fjKfS 4exp1 2     (2.10) 

 
 
En les figures següents es pot observar l’aspecte del senyal chirp tan en el domini temporal 
com en el domini freqüencial (Figura 2.4 i Figura 2.3). En elles s’observa clarament el 
increment de la freqüència del senyal en funció del temps. 
 

 Figura 2.2 Tren de polsos amb τPRF de 1 microsegon. 

0  Figura 2.4 Senyal Chirp en el 
domini temporal. 
  

Figura 2.3 Senyal Chirp en el 
domini freqüencial. 
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2.3 SAR 
Un Radar convencional que compleixi les característiques comentades en l’apartat 2.2, es 
coneix amb el nom de Radar d’obertura Real (RAR, Real Aperture Radar). Aquest Radars 
tenen com a principal limitació una baixa resolució espacial, és a dir, la capacitat de 
distingir dos targets molt propers. Aquesta resolució en range dependrà de l’ample de 
banda del senyal, mentre que la resolució en azimut dependrà de la longitud de l’antena en 
direcció azimut. Per a un sistema RAR que treballi a freqüències de microones, es 
necessitaria una antena de varis kilòmetres per tal d’aconseguir una resolució acceptable. 
 
Aquesta limitació ha fomentat el desenvolupament dels sistemes Radars d’obertura 
Sintètica (SAR, Synthetic Aperture Radar), que són capaços d’aconseguir altes resolucions 
espacials sense la necessitat de tenir antenes de dimensions tan elevades. Això 
s’aconsegueix desplaçant l’obertura de l’antena mitjançant una aeronau, a una velocitat 
coneguda, i fent que a mesura que es va desplaçant, l’antena segueixi apuntant al mateix 
punt. 
 
Aplicant tècniques de processament de senyal a la informació Doppler, és possible 
aconseguir mesures amb una resolució molt millor que amb Radars convencionals (RAR). 
Per contra, és necessari: 

- Tenir un coneixement molt precís de la velocitat i la trajectòria que segueix 
l’aeronau. 

- Un transmissor coherent estable. 
- Un processador de dades d’alta capacitat. 

 
 
2.3.1 Geometria d’un sistema SAR 
Un sistema SAR utilitza com a element actiu un transmissor que segueix una certa 
trajectòria durant un període de temps. En aquest projecte el transmissor es troba embarcat 
en un satèl·lit amb una òrbita aproximadament circular que il·lumina la superfície terrestre 
en direcció perpendicular a la direcció de moviment. Els paràmetres que defineixen un 
sistema SAR orbital en representen en la Figura 2.5: 
 

 

nadir 

direcció azimut 

Cross-track beamwidth 

Along-track 
beamwidth 

direcció range 

h θ 

ψ 
γ 

 Figura 2.5 Geometria d'un sistema SAR. 



14 

   

En el sistema apareixen dues direccions. La direcció del moviment del satèl·lit on hi ha el 
transmissor es coneix amb el nom de azimut o along-track. La distància entre el radar i la 
superfície segueix la direcció range. 
 
L’angle amb el qual el satèl·lit observa la superfície terrestre s’anomena look angle (θ), 
mentre que l’angle azimut (ψ) i el seu complementari, squint angle (φ), formen una relació 
angular entre la aeronau i el target en la direcció azimut. 
Un altre angle d’interès és l’angle d’incidència (γ), el qual relaciona la direcció amb que 
incideixen els polsos Radar sobre la vertical del terreny. 
 
 
2.3.2 Sistemes biestàtics 
Fins ara quan s’ha parlat de sistemes SAR, sempre s’han considerat sistemes monoestàtics, 
els quals operen amb una sola antena que actua a la vegada com a antena transmissora i 
receptora. Per contra, en els sistemes biestàtics les antenes transmissores i receptores estan 
situades a punts diferents. En general es considera que tan l’antena transmissora com 
l’antena receptora es troben en moviment. En aquest projecte però, es considera que 
l’antena receptora es troba fixa i és l’antena transmissora embarcada en el satèl·lit, la única  
que està en moviment. 
 
A la Figura 2.6 es pot observar un esquema de les posicions dels diferents elements, on TX 
és el transmissor embarcat en el satèl·lit, RX és el receptor fixe, i el punt B és el target que 
s’està enfocant. 
 

 
 
Degut a que el transmissor i el receptor es troben en punts diferents, existeix una 
ambigüitat amb tots els punts que tenen la mateixa distància biestàtica, és a dir, tots el 
punts on r1 +r2 = constant. Aquesta ambigüitat queda caracteritzada per aquells punts que 
formen una el·lipse i que tenen com a focus el transmissor (TX) i el receptor (RX). 
 

 Figura 2.6 Geometria d'un sistema SAR biestàtic. 
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Tot i això, es pot distingir aquest blancs o  targets a partir de la variació temporal en la 
direcció range de cada un d’ells. Aquesta variació es coneix com a Range Migration i 
s’expressa amb: 
 

  2 2
1 2( )R t r vt r        (2.11) 

 
 
Tal i com s’observa a la Figura 2.7, per a dos targets amb la mateixa distància biestàtica, el 
radi de curvatura en el Range Migration, ve marcat per la distància del target al satèl·lit 
(r2). Llavors el target situat més lluny del satèl·lit, té una corba menys accentuada que el 
target situat més proper al satèl·lit. 
 

 
 
2.3.2.1 Resolució en Range 
Es defineix com la resolució en range, la distància mínima, en la direcció range, entre dos 
targets necessària per a que puguin ser detectats com a blancs diferents. Aquesta distància 
mínima ve determinada per la duració del pols emès. 
 
En un sistema monoestàtic, si suposem que la duració dels polsos transmesos es de τ, la 
resolució en la direcció slant range (direcció entre el sistema i l’objectiu) és: 
 

c
s f

ccr  22
                                                  (2.12 

 
 

On c és la velocitat de la llum i cf  és l’ample de banda de la Chirp. 
 

Figura 2.7 Range Migration de dos targets amb la 
mateixa distància biestàtica. 
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Una altre forma d’expressar la resolució en range és fer-ho en la direcció  ground range 
(projecció de slant range sobre la superfície, veure Figura 2.8 ): 
 
 

 sin2sin 
c

s
g f

crr                                             (2.13) 
 

 
 
A partir de les equacions 2.12 i 2.13 s’observa que per aconseguir una bona resolució en la 
direcció range és necessari utilitzar polsos de curta durada.  
 
Per els sistemes biestàtics no existeix la direcció slant range, ja que no es pot considerar un 
mateix camí d’anada i de tornada del senyal. En aquest cas es pot definir la resolució en 
range biestàtica de la següent manera: 
 

 , sin sing bist
c t r

cr f                                                (2.14) 
 
 
2.3.2.2 Resolució en Azimut 
Es defineix la resolució en azimut com la distància mínima que ha d’haver entre dos 
targets en la direcció azimut, per poder ser detectats per separat. En els sistemes SAR, 
aquesta distància està relacionada amb l’amplada de banda Doppler df  i la velocitat de la 
plataforma on està equipada l’antena SAR. 
 

SARa
d

vr f                                                             (2.15) 

  

Slant-range 

Ground-range  Figura 2.8 Ground range i slant range.  
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En el cas monoestàtic, df  està relacionat amb l’amplada del feix en la direcció azimut en 
el camí d’anada i tornada de la antena transmissora-receptora  θH.  
 

2,
2 WAYSAR Hd mono

vf 
                                                  (2.16) 

 
 
Considerant una antena de longitud La, el feix d’anada i tornada és igual a θH2-WAY = λ/La. Per tant la resolució en azimut és: 
 

2,mono 2 2  WAY

aSARa HSAR
v Lr v 



                                                 (2.17) 

 
 
En el cas biestàtic on el receptor està quiet, l’ample de banda Doppler és: 
 

1, WAYSAR Hd bi
vf 

                                                      (2.18) 
 
 
On θH1-WAY és l’amplada del feix en la direcció azimut, però només del camí d’anada. 
Aquest feix si s’aproxima per una funció Gaussiana, la relació entre θH1-WAY i θH2-WAY és de 

2 . Per tant, la resolució en la direcció azimut del cas biestàtic és: 
 

, ,22
aa bist a mono

Lr r                                           (2.19) 
 
 
Com s’observa a (2.19), la resolució en la direcció azimut només depèn de la longitud de la 
antena transmissora. Tot i això, no es pot reduir la resolució indefinidament ja que al reduir 
la longitud de la antena La, també s’està reduint el seu guany i al mateix temps per a que no 
hi hagi ambigüitats, s’haurà d’augmentar la PRF del senyal. 
 
Ha d’existir un compromís entre la potència emesa i la resolució que es vol tenir en el 
sistema SAR. 
 
 
2.3.2.3 Equació SAR 
Per a un terreny amb una secció recta RADAR σo, la relació senyal-soroll d’un sistema 
SAR biestàtic es pot obtenir a partir de: 
 

 
3

,1
3 22

 
 4

o
AV t r g bistH WAYbist

H WAY t r o SAR

P G G rSNR R R k T F v L
 

 


                             (2.20) 
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On:  θH1-WAY és l’amplada del feix de l’antena transmissora.  θH2-WAY és l’amplada del feix de l’antena transmissora-receptora.  PAV  és la potència mitja radiada.  Gt Gr són els guanys de les antenes en transmissió i recepció respectivament.  ,g bistr  és la resolució en range del cas biestàtic (equació 2.14)  
 Rt Rr són les distàncies des del target a la antena transmissora i receptora 

respectivament.  To és la temperatura ambient en graus Kelvin.  F és el factor de soroll.  vSAR és la velocitat a la que es desplaça la plataforma SAR.  L són les pèrdues. 
 
 
Per tant, existeix un compromís entre la SNR del sistema SAR i la resolució en range.  
Per poder tenir una bona resolució i transmetre a una potència raonable, s’utilitzen 
tècniques de compressió de polsos, com per exemple el senyal Chirp utilitzada en la 
majoria de sistemes SAR (veure apartat 2.2.1.3) 
 
 
2.4 SABRINA 
El projecte SABRINA (SAR Bistatic Receiver for INterferometric Applications) dut a 
terme pel RSLab (Remote Sensing Laboratory) de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
tracta de la implementació d’un receptor SAR biestàtic situat sobre la superfície terrestre 
capaç d’obtenir imatges d’alta resolució d’una zona determinada i utilitzant com a 
transmissor diferents satèl·lits situats en òrbita.  
 
El projecte va començar l’any 2006 amb la realització d’un receptor que treballava en 
banda C i que tenia com a transmissors els satèl·lits ENVISAT i ERS-2 de la Agència 
Espacial Europea (ESA).  
 
Aquest receptor inicial s’ha anat modificant degut a les múltiples carències que presentava 
el model inicial. En l’actualitat SABRINA consisteix en un receptor superheterodí de doble 
conversió amb 4 canals de RF amb els quals es pot fer un processat interferomètric que ens 
dóna informació per a diverses aplicacions destinades al camp de la geologia i la 
hidrologia. 
 
El receptor actual treballa sobre la recepció de senyal provinent del ERS-1, ERS-2, 
RADARSAT-1, ENVISAT, RADARSAT-2, tots ells satèl·lits que operen en banda C. 
 
Paral·lelament a aquet projecte s’ha realitzat una primera versió del SABRINA-X. Un 
receptor que serà capaç de rebre senyal provinent del satèl·lit TERRASAR-X. Aquest 
satèl·lit treballa a una freqüència situada a la banda X i proporciona una millora en la 
qualitat del paràmetres entregats en comparació als satèl·lits que operen en banda C. 
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2.4.1 Estructura del SABRINA 
El SABRINA està format per les següents parts: 
  Antenes dissenyades per rebre el senyal directe provinent de satèl·lit transmissor i 

el senyal reflectit, provinent de la zona a observar, en la banda freqüencial que 
s’estigui transmetent el senyal. 
  Un capçal de RF que és l’encarregat de adequar el senyal directe i el senyal 
reflectit, per a que es pugui digitalitzar de manera correcte. Aquest capçal serà 
l’encarregat de amplificar les dues senyals rebudes a nivells de potència sensibles 
per la digitalitzadora i traspassar el senyal rebut en banda C o X, a baixa freqüència. 
En aquest procés també es filtrarà al màxim el senyal útil de tal manera de rebaixar 
el soroll i aconseguir una òptima SNR. 

  Una PXI1 instal·lada dins d’un PC que fa les funcions de targeta digitalitzadora. 
Aquesta PXI transforma el senyal analògic en baixa freqüència provinent del capçal 
de RF en una senyal digital. Un cop el senyal és convertit en digital, 
s’emmagatzema en forma d’arxiu de dades dins la memòria del PC. 
  Un conjunt de bateries d’alta capacitat que donen alimentació a tot el conjunt 
d’elements. La tensió de les bateries és de +24V en corrent continua. 
 

 
 
2.4.2 Aplicacions del SABRINA 
En l’actualitat el SABRINA es capaç de desenvolupar múltiples aplicacions. Tot i que des 
de la Universitat Politècnica de Catalunya no s’han realitzat experiments en totes les àrees 
en que es podria aprofitar aquest sistema RADAR biestàtic, el SABRINA és una 
instrument vàlid per les següents aplicacions: 
 
  Geologia: o Anàlisis del sòl o Identificació d’àrees per l’extracció mineral. 

 
  Agricultura o Monitorització de zones agrícoles. o Determinació de la humitat de sòl. o Cartografia 
 
  Boscos o Determinació de grans classes de boscos 

                                                 
1 PCI Extension for Instrumentation. On PCI significa Peripheral Component Interconnect. 
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o Control de la desforestació. o Estima de la biomassa. 
  Hidrologia o Detecció de la humitat de sòl o Gerència del recursos hídrics o Monitorització del desglaç – inundacions 
 
  Navegació 

 
  Militars 
 
  Meteorològiques 
 
  ... 
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3 REQUISITS PREVIS DE DISSENY 
3.1 Introducció 
En aquest capítol s’analitzen quins són el criteris que s’han de contemplar abans de 
realitzar el disseny del receptor. Partint de l’actual versió del SABRINA, però el nou 
receptor incorpora els següents conceptes que s’han de tenir en compte.  
El nou receptor SABRINA ha de: 
  Ser “compacte”.  Permetre treballar amb diferents satèl·lits dins d’una mateixa banda freqüencial.  Operar en banda C i banda X. 
 
A continuació s’indiquen les solucions emprades per complir amb aquest requisits així 
com un estudi previ del pla de freqüències que s’ha establert. També s’estudia quin 
balanç de potències ha de tenir el disseny. 
 
 
3.2 Un receptor “compacte” 
Fins ara el projecte SABRINA es tractava d’un receptor fix que comporta certa logística 
per poder realitzar un experiment. L’equip està compost per les antenes receptores, el 
capçal de radiofreqüència, una PXI i les bateries que proporcionen autonomia a l’equip. 
Tots aquest components estan col·locats dins d’un rack de dimensions de 800x500x500 
mm i tot el conjunt pesa 30Kg aproximadament. 
 
Les dimensions de l’equip i la seva fragilitat, comporten una dificultat afegida a l’hora 
de traslladar-lo fins el punt de mesura. A més a més, per a una correcta recepció del 
senyal SAR, les antenes han d’estar en visió directe amb la zona observada. Això limita 
la situació de l’equip, havent de buscar una posició elevada pròxima a la zona 
d’observació, on s’hi pugui traslladar el rack per poder fer les captures en el moment en 
que passi el satèl·lit. 
 
Dintre les opcions estudiades pel RSLab, neix la possibilitat d’acoblar el sistema 
receptor a un vehicle aeri no tripulat (UAV, Unmanned Aerial Vehicle). D’aquesta 
manera es podrien capturar imatges SAR de qualsevol regió, independentment de la 
proximitat o no d’una zona elevada. 
 
La utilització d’un UAV limita el pes i la mida de l’equip. És per això que s’introdueix 
el concepte de receptor “compacte” en el projecte. 
 
Aquest concepte no només afecta al disseny del capçal de RF sobre el que tractarà 
aquest PFC, sinó que fa que l’equip que gestiona el projecte SABRINA, hagi de buscar 
solucions per introduir el concepte “compacte” en les antenes, els convertidors A-D, les 
memòries i les bateries. 



22 

   

 
Per tal de que el disseny sigui compacte, s’ha trobat un compromís entre funcionalitat 
del receptor i la reducció de la  mida i el pes del capçal. D’aquest compromís neixen  
PCB’s2 compostes per varis components: amplificadors, filtres, mescladors... 
 
En les versions anteriors del SABRINA, cada component electrònic es dissenyava per 
separat i s’introduïa dins d’una caixeta de llautó que actuava com a gàbia de Faraday. 
Aquesta caixeta conductora fa que el component electrònic estigui en equilibri 
electrostàtic i per tant la suma del camps electromagnètics dins del recinte sigui nul. 
D’aquesta manera s’anul·la l’efecte de camps externs provocats per la radiació 
electromagnètica d’altres components del receptor. Posteriorment cada component 
queda connectat amb el següent utilitzant connectors SMA que introdueixen unes 
pèrdues d’entre 0.1 i 0.5 dB. 
 
Amb les noves plaques compostes per varis components es substitueixen les transicions 
fetes amb connectors SMA per línies de transmissió. Això no només permet reduir les 
dimensions del capçal sinó que també evita les pèrdues de potència dels connectors. 
 
Al eliminar les caixetes de llautó, apareixen de nou problemes d’interferències internes i 
acoblaments entre els diversos circuits integrats. Per tal de solucionar-ho, s’ha optat 
encapsular les PCB formades per diferents components en recintes fets a mida 
d’alumini. Les cavitats que forma la PCB amb la tapa de l’encapsulat d’alumini s’ha 
omplert amb material absorbent no conductor. D’aquesta manera s’aconsegueix el 
mateix comportament que utilitzant les caixetes de llautó. 
 
 
3.3 Compatibilitat amb múltiples satèl·lits 
Actualment el model del SABRINA és capaç de rebre senyal de diferents satèl·lits que 
operen en banda C. Donant continuïtat a aquesta opció, s’ha tingut en compte els 
diferents amples de banda dels senyals rebuts de manera que cap filtre retalli el senyal 
desitjat. 
 
S’ha optat per dissenyar un receptor superheterodí de doble conversió, continuant així 
amb el model establert en la versió actual del SABRINA. 
 
Amb la doble conversió evitem el problema de les freqüències imatges, unes 
freqüències a la entrada no desitjades i que són capaces de produir la mateixa fi 
(freqüència intermitja) que el senyal útil. 
 
Amb la conversió simple la fs (freqüència del senyal útil) i la fOL (freqüència de 
l’oscil·lador local) estan molt juntes i apareixen freqüències imatge molt pròximes al 
senyal útil tal com mostra la Figura 3.1. Aquestes freqüències imatge són impossibles 
de filtrar degut a la poca selectivitat dels filtres en banda C. 
 
 
 
                                                 
2 Printed Circuit Board. 
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La doble conversió utilitza dos freqüències intermitjes fi1  i fi2 de manera que ara la fs i fOL1  estan més separades i per tant es pot filtrat el senyal útil amb un filtre a la entrada 
que elimini les freqüències imatge. A la Figura 3.2 podem apreciar com amb la doble 
conversió solucionem el problema de les freqüències imatge. 

 
 
Per tal de simplificar el disseny, utilitzarem un sintetitzador de freqüència intel·ligent 
com a primer oscil·lador local. Amb aquest sintetitzador es podrà sintonitzar el senyal 
útil del satèl·lit que es vol rebre. 
 
El filtre encarregat d’eliminar el senyal no desitjat és el mateix pels diferents satèl·lits 
dins d’una mateixa banda freqüencial, de manera que el seu ample de banda és el 
suficientment ample com per a que no s’eliminin les senyals útils dels diferents 
satèl·lits. 
 
El segon oscil·lador local serà a freqüència fixa i baixarà el senyal fins a una freqüència 
fi2  per tal que es pugui portar a terme una correcte digitalització del senyal útil. 
 
S’ha optat per no fer la conversió directe a banda base, ja que amb la demodulació I&Q  
a la freqüència fi2 s’evitaran problemes de balancejat dels canals I&Q. També es vol 
evitar tenir senyals analògics en banda base. 
 
Aquest fet amplia les opcions del projecte a llarg termini, ja que a mesura que 
augmenten les velocitats de les digitalitzadors, s’amplien les possibilitats de treballar 
digitalment les senyals. 
 
 

 Figura 3.1 Efecte de les freqüències imatge en un receptor de conversió simple. 

 Figura 3.2 Filtrat de les freqüències imatge en un receptor superhgeterodí de doble 
conversió. 
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3.4 Banda C i Banda X 
Com s’ha comentat anteriorment el projecte SABRINA neix al 2006 i fins l’actualitat 
sempre s’ha basat en la recepció de senyals SAR provinents de satèl·lits que operen en 
banda C. És per això que el nou receptor tindrà la opció de rebre senyal d’aquest 
satèl·lits i així seguir donant suport als estudis interferomètrics realitzats amb les 
versions anteriors del SABRINA. 
 
Tot i això, s’ha demostrat que els estudis interferomètrics realitzats amb imatges SAR a 
freqüències de la banda X, proporcionen una millora substancial en les seves 
característiques en comparació a les imatges SAR en banda C. 
 
El RSLab ja ha iniciat un primer model de receptor en banda X (SABRINA-X) que s’ha 
anat realitzant paral·lelament amb aquest projecte i que ha servit en molts casos com a 
prototip per el projecte del SABRINA compacte. 
 
El capçal del SABRINA compacte, conté dues etapes de RF totalment diferents 
depenent de la freqüència del satèl·lit que es vulgui rebre. Aquestes etapes proporcionen 
unes característiques i resultats diferents. 
 
Per contra, la part de IF (freqüència intermitja) operarà a una freqüència comuna ffi1 per 
la banda C i per la banda X; veure Figura 3.3. Aquesta freqüència intermitja ffi1 serà la 
mateixa que la versió actual del SABRINA, és a dir: 1400 MHz. Aquest fet simplifica el 
disseny del capçal ja que es comparteixen components i característiques per les dues 
bandes freqüencials en la meitat de les PCB. 
 

 
 
Tot i l’anterior avantatge, el fet de compartir la etapa de IF en les dues bandes 
freqüencials comporta un inconvenient. En l’etapa IF de l’actual sistema SABRINA, 
s’utilitza un filtre pass-banda selectiu, que té un ample de banda (BWfiltre pass-banda) de 
110 MHz. Aquest filtre dóna molt bons resultats quan es treballa en la banda C, però en 
el cas del TERRASAR-X, retalla el senyal útil d’aquest satèl·lit ja que el seu ample de 
banda (BWTERRASAR-X) és de 150 MHz. Tot i aquesta retallada del senyal útil en banda 
X,  això comporta un avantatge a l’hora de mostrejar-lo.  
 
El mostreig comentat és produeix dins d’una finestra temporal petita on coincideix el 
moment en que el satèl·lit il·lumina la zona desitjada i es rep el senyal reflectit. Si es vol 
digitalitzar tot el senyal dins d’aquesta finestra temporal, la freqüència de mostreig 

 Figura 3.3 Cadena de RF en banda C i X, i cadena de IF compartida a 1400 Mhz. 
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haurà de ser baixa per a que es pugui portar a terme. 
 
Així doncs el fet d’eliminar part del senyal útil i només quedar-se amb 110 MHz, fa que 
es pugui augmentar la freqüència de mostreig. 
 
Cal comentar que el sistema de mostreig (veure apartat 3.7.3), mostrejarà a 250Ms/s i 
per tant es podrà tenir com a màxim un senyal de 125MHz. Així doncs les restriccions 
que ens comporta utilitzar el filtre amb un BW de 110 MHz són considerablement 
menors que els avantatges que presenta. 
 
 
3.5 Nombre de canals 
El capçal es dissenyarà per a que operi amb dos canals receptors de manera que un rebi 
el senyal directe provinent del satèl·lit mentre que l’altre canal rebi el senyal reflectit 
provinent de la zona d’observació que interessa. 
 
La obligació de tenir una antena apuntant directament al satèl·lit és deguda a que tal i 
com s’ha explicat en l’apartat 2.3.2, la geometria dels sistemes biestàtics fa que el 
transmissor i el receptor estiguin separats, provocant una falta de sincronisme entre ells. 
Això crea un desplaçament Doppler aparent i un soroll de fase Δφ = φ2 - φ1, on φi és el 
soroll de fase de l’oscil·lador local i (OLi). Aquest soroll de fase no està present en 
sistemes monoestàtics tal com veiem a la Figura 3.4 ja que es té el mateix oscil·lador 
local pel transmissor com per el receptor. 
 

 
 
Dedicant un canal a la obtenció del senyal directe del satèl·lit, s’aconseguirà una senyal 
neta que s’utilitzarà per la recuperació de la PRF i del sincronisme. 
 
Aquesta assignació dels canals ens permetrà fer estudis de interferometria diferencial 
(D-InSAR) com els que ja es fan amb els projectes SABRINA-C i SABRINA-X. 
 
El disseny però, esta obert a la incorporació de dos canals més. Amb aquesta ampliació 
del sistema, un canal seria per la obtenció del senyal directe i els altres tres estarien 

 Figura 3.4 Cas monoestàtic (esquerra) i cas biestàtic (dreta). 
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dedicats a la obtenció del senyal reflectida. Amb dos canals dedicats al senyal reflectit 
es permetria fer estudis de interferometria single-pass i polarimetria, mentre que amb 
tres canals dedicats es podrien aplicar tècniques tomogràfiques. 
 
Els anàlisis interferomètrics single-pass, podrien ser cross-track (les antenes posades en 
vertical) que permetrien la realització de DEMs3, o along-track (antenes posades en 
horitzontal) que ens permetrien detectar blancs que s'estan movent durant el temps 
d'adquisició. 
 
Per a realitzar anàlisis polarimètrics, seria necessari col·locar les antenes dels canals 
dedicats en orientació vertical o horitzontal segons es vulgui tenir polarimetria HH, VV, 
VH. 
 
Finalment amb tres canals dedicats al senyal reflectit es podrà realitzar interferometria 
single-pass però tenint dues línies de base independents amb només una sola passada 
del satèl·lit. Això serveix per aplicar tècniques tomogràfiques i detectar dins d'una cel·la 
de resolució tants blancs com línies de base independents es tinguin. Amb tres canals 
dedicats, dues línies de base independents i una configuració across-track  es podrien 
detectar dos blancs que estan a diferents alçades, mentre que en una configuració along-
track es detectarien dos blancs que es mouen a diferents velocitats.  
 
 
3.6 Pla de freqüències 
Per elaborar un pla de freqüències òptim, s’ha estudiat quines són les freqüències en que 
emeten els diferents satèl·lits en les dos bandes en que es vol ser operatiu.  
 
Al fixar que la part de IF del capçal sigui la mateixa tan per el satèl·lits en banda C com 
els de banda X, la freqüència del primer oscil·lador local ve determinada per: 
 

1 1if RF OLf f f                                                            (3.1)  
 
 
on ffi1 és una freqüència fixa de 1400 MHz i fRF és la freqüència central del satèl·lit que 
estem sintonitzant. 
 
La freqüència del primer oscil·lador local fOL1 variarà segons el satèl·lit que es vulgui 
sintonitzar, tal i com es mostra la Taula 3.1 

                                                 
3 Digital Elevation Map 
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Per determinar quina és la freqüència del segon oscil·lador local, s’ha de tenir en 
compte quina serà la freqüència de sortida del capçal (ffi2). Aquesta ffi2 és la que 
s’entrega al convertidor analògic–digital  (ADC), encarregat de fer una correcte 
digitalització del senyal útil. 
 
Per poder portar a terme aquesta feina, s’ha escollit una freqüència de mostreig fm igual 
a 250 MHz. Aquesta fm es elevada degut al trade-off que s’ha comentat en l’apartat 3.4. 
 
Per tal d’evitar el fenomen de l’aliàsing, la fm escollida ha de complir el criteri de 
Nyquist. L’aliàsing apareix quan dues senyals continues diferents es tornen 
indistingibles un com s’han digitalitzat, fent que el senyal original no pugui ser 
reconstruïda de forma única a partir del senyal digital. 
 
Nyquist ens assegura de que en el senyal analògic a mostrejar amb una freqüència fm, no 
existeixen components freqüencials majors a fm /2. 
 

Wmf                                                            (3.2) 
 
 
En el nostre cas s’ha considerat BW com l’ample de banda màxim que es té a l’entrada 
del ADC. Aquest ample de banda màxim (BWmax), té lloc en el receptor per el cas que 
s’estigui operant amb el satèl·lit TERRASAR-X en banda X i serà igual a BWmax=110 
MHz. 
 
Tenint present aquest BWmax, la fm escollida compleix amb el criteri de Nyquist i per 
tant ens assegurem de que no aparegui aliàsing. 
 

             W 
250MHz 2 110 220 

mf
MHz MHz


                                     (3.3) 

 
 
Un cop s’ha comprovat que la freqüència de mostreig escollida és valida pel convertidor 
analògic–digital , es determinarà quina ffi2 i quina fOL2 es configuraran en l’etapa IF del 
capçal. 
 

 
SATÈL·LIT Freqüència 

central (MHz) 
Ample de Banda 

(MHz) 
Freqüència del 

OL1 (MHz) 
ERS-1/2 5300 15,5 3900 
RADARSAT-1 5300 30 3900 
ENVISAT 5331 16 3931 
RADARSAT-2 5405 100 4005 
SENTINEL-1 5405 100 4005 
TERRASAR-X 9650 150 8250 

Taula 3.1  Freqüència central i ample de banda del satèl·lit que es vulgui sintonitzar, i 
freqüència del OL1 que serà necessaria per fer-ho. 
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Per tal de simplificar la conversió digital en fase i quadratura (I&Q) del senyal útil, es 
provocarà que la ffi2 sigui igual a fm / 4. 
 
D’altra banda, al digitalitzar un senal analògic, ens apareixeran rèpliques o alies als 
múltiples de la freqüència de mostreig. Això provoca que tenir una ffi2 igual a fm / 4 més 
un múltiple de fm sigui equivalent a tenir fm / 4. 
 
També s’ha de tenir en compte que es tindran rèpliques per les freqüències negatives, i a 
freqüències negatives més un múltiple de fm tal i com es mostra en la Figura 3.5. Encara 
que aquestes rèpliques tindran el seu espectre invertit. 
 

 
 
Un cop s’ha contemplat totes les possibilitat de ffi2 que es tenen, podem reescriure 
aquesta ffi2  amb: 
 

      2 4 2
m mif f ff                                                            (3.4) 

 
 
On per a N parelles, l’espectre del senyal queda igual que en el cas de ffi2 = fm / 4, mentre 
que per a N imparelles, l’espectre del senyal queda invertit, com el cas de ffi2 = - fm / 4. 
A la Taula 3.2 s’observen les diferents ffi2 per a diferents valors de N així com la fOL2 amb la que seria necessari configurar el segon oscil·lador local a freqüència fixa per tal 
d’obtenir aquesta ffi2 que s’entregarà al convertidor analògic–digital . 
 

 
 

   Freqüència intermitja2 ffi2 (MHz) 
Freqüència del OL2 

(MHz) 
0 62,5 1337,5 
1 187,5 1212,5 
2 312,5 1087,5 
3 437,5 962,5 
4 562,5 837,5 

Taula 3.2 Freqüència intermitja2 i freqüència de segon oscilador local en 
funció de la N escollida. 

 Figura 3.5 Efecte de les rèpliques o àlies del senyal cada fm. 



Capítol  3 Disseny i caracterització d’un capçal de RF compacte 
en banda C i X per un receptor SAR biestàtic 29 

 

   

Entre totes les freqüències candidates, s’han descartat aquelles que corresponen a una N 
imparell i que per tant tenen l’espectre del senyal invertit. 
 
També interessa una N no molt gran, ja que si es mostreja a una freqüència molt gran, 
començaria a aparèixer el jitter de mostreig. 
 
Per N=0  i una ffi2 = 62,5 MHz, hi apareix la problemàtica de les freqüències imatge 
situades molt a prop del senyal desitjada. Aquesta proximitat fa que no sigui possible 
filtrar les freqüències imatges tot  i que els filtres a 1400 MHz són més selectius que en 
banda C,  
 
Per a N=2 la separació entre el senyal desitjat i les imatges és suficientment gran per 
poder filtrar amb garanties. Es per aquest motiu que s’ha triat aquesta ffi2 i la conseqüent 
fOL2:  
El pla final de freqüències queda tal i com es mostra a la Figura 3.6. 
 

 
 
3.7 Estudi de sensibilitat i Marge Dinàmic 
Per tal d’escollir els diferents components i CI’s4 que composaran el capçal, és necessari 
conèixer el senyal que es rebrà. En aquest apartat es realitzarà un estudi del senyal rebut 
com la suma de tots els guanys i les pèrdues que introdueixen els diferents elements de 
l’enllaç, des del transmissor fins al receptor, passant pel medi de propagació: 
 
Potència Rebuda (dBm) = Potència Transmesa (dBm) + Guanys (dB) – Pèrdues (dB) 
 
 
En aquest càlcul s’hi tenen present, els elements del sistema com factors de soroll, 
guany dels amplificadors, o pèrdues que introdueixen els filtres, però també s’hi 
contemplen elements que no són del propi sistema com les pèrdues atmosfèriques o les 
pèrdues en els connectors. 
 
                                                 
4 Circuit Integrat 

 Figura 3.6 Pla de freqüències del capçal de RF per el SABRINA compacte. 
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Un cop calculada la potència rebuda màxima, es calcula la potència de soroll del 
receptor. Obtenint aquest dos valors, es pot calcular la màxima relació senyal-soroll 
(SNRmax) del sistema i a la vegada s’obté el marge dinàmic del nostre receptor tal i com 
es mostra a la Figura 3.7. 

 
 
3.7.1 Hipòtesis prèvies 
Per poder efectuar els càlculs anteriorment comentats, s’han tingut en compte les 
següents hipòtesis: 
  Per conèixer la potència màxima rebuda és necessari conèixer la directivitat de 

l’antena receptora. Com hem comentat en l’apartat 3.2 d’aquest capítol, el 
disseny del capçal està pensat per ser embarcat en un UAV, però en aquesta fase 
inicial encara no es coneixen les característiques de les antenes que s’utilitzaran. 
A mode de hipòtesi, es considerà que les antenes utilitzades en el SABRINA 
compacte tindran les mateixes característiques que les emprades en el 
SABRINA-C i en el SABRINA-X.  
 
  El fet de tenir un canal amb senyal provinent directament del satèl·lit i un altre 
amb senyal reflectit provinent de la zona d’observació, fa que es simplifiqui el 
càlcul de la sensibilitat del receptor ja que només es realitzarà sobre el canal 
directe. 
 
Per poder realitzar el càlcul de la sensibilitat que presenta el canal reflectit, és 
necessari conèixer la Secció Recta Radar (RCS) de superfície que es vol 
observar. Aquesta RCS està determinada per l’angle d’incidència, la freqüència 
del senyal i les propietats del terreny. Aquest fet fa que es compliqui el càlcul de 
la potència rebuda ja que aquesta dependrà de les característiques del blanc, i 
aquest no sempre serà el mateix. Tot hi això podem fer les següents afirmacions: 
 

i. La potència de senyal rebut pel canal reflectit recorre un camí més llarg 
que el senyal del canal directe. Al reflectir sobre l’objectiu tindrà les 
conseqüents pèrdues i un empitjorament del senyal. Per tant podem 
deduir que el canal reflectit rebrà menys potència i que per tant el límit 
superior del marge dinàmic serà inferior al del canal directe. 

 

 Figura 3.7 Marge dinàmic d'un receptor. 
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ii. A diferencia de l’antena del canal directe, l’antena receptora del canal 
reflectit no està enfocada cap al cel. Al apuntar a l’objectiu, la 
temperatura de la antena és major i per tant la potència del soroll també. 
Aquest fet farà que el límit inferior del marge dinàmic sigui més elevat 
que el del canal directe. 

 
A partir  de les dues afirmacions anteriors deduïm que el marge dinàmic del 
canal reflectit serà menor i estarà situat dins del marge dinàmic del canal directe. 
Per tant, les especificacions que es calculin pel canal directe, també seran vàlides 
pel canal reflectit. 

 
  Per poder calcular la potencia de soroll de receptor, és necessari conèixer tan la 

temperatura de l’antena (TA), com el factor de soroll del receptor (F).  
La temperatura de l’antena serà de TA=200 K. Aquest valor és aproximat ja que  
dependrà de cap a on s’estigui apuntant (el Sol, núvols, l’espai...). 
El Factor de soroll que es pren és de F=3 dB. Aquest valor de F, és el que s’ha 
utilitzat en els projectes de SABRINA-C i SABRINA-X amb resultat positiu. Un 
cop s’hagin escollit els components que formaran el receptor, s’haurà de ratificar 
que el factor de soroll calculat de tot el capçal és inferior al valor agafat en 
aquesta hipòtesis. 

 
 
3.7.2 Estudi de la sensibilitat del canal directe 
Tenint en compte les hipòtesis que s’han comentat en l’apartat 3.7.1, es considera el 
canal directe igual que un radioenllaç, ja que les antenes del transmissor i del receptor, 
tenen visibilitat directe. 
 
A continuació es realitza el càlcul del marge dinàmic per el cas en que el transmissor és 
un satèl·lit que opera en banda C, com és el cas de l’ENVISAT i pel cas en que el 
transmissor és un satèl·lit que opera en banda X com el TERRASAR-X. 
 
3.7.2.1 Banda C 
Per fer el càlcul del marge dinàmic en banda C es pren com a transmissor l’intrument 
ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) del satèl·lit ENVISAT. La Taula 3.3 
mostra les característiques del ASAR necessàries pel càlcul de la potència rebuda 
màxima. 
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La directivitat de l’antena transmissora del ENVISAT és directament proporcional a la 
seva àrea i inversament proporcional a la longitud d’ona del senyal transmesa al 
quadrat: 
 

 2
410log  [ ]tx

a bD dB 

                                             (3.5) 

 
 
Substituint els valors de l’equació anterior per les dades conegudes de la Taula 3.3, 
obtenim un valor de la directivitat de l’antena de transmissió de: 
 

Dtx = 44,11 dB 
 
 
D’altre banda, com s’ha comentat en l’apartat 3.7.1, les antenes receptores seran les que 
s’utilitzen actualment en el projecte SABRINA-C. Aquestes són unes botzines 
piramidals amb les següents característiques: 

 
Característica  ENVIASAT VALOR 
Freqüència central 5331 MHz 
Longitud d’ona  

0
56, 27 c mmf    

Mida de l’antena 10 x 1,3 m 
Eficiència de l’obertura de l’antena 0,5 
Potència transmesa 1,5 KW 
Angle d’observació 23º 
Altura mitja de l’orbita 780 Km 
Ample de banda de la senyal chirp 16 MHz 

Taula 3.3 Característiques del ENVISAT. 
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Per calcular la directivitat de les antenes receptores s’ha utilitzat: 
 

2
3 28.1 10 log H E

rx
l lD  


         
                                         (3.6) 

 
 
Substituint els valors de la Taula 3.4 a l’equació s’obté: 
 

DRx = 20,1 dB 
 
 
Per calcular la distància del satèl·lit al receptor es considera el model de Terra Plana, 
simplificant el càlcul de la curvatura de la Terra. D’aquesta manera s’obté: 

 
 
 
Un cop ja es tenen les directivitats de les antenes transmissora i receptora, així com la 
distància entre el receptor i el satèl·lit, es calcularà la potència rebuda mitjançant: 
 

 Figura 3.8 Botzines en banda C.  
 

Plano H Plano E 
a1 =  18 cm b1 =  15 cm 
a = 4 cm b = 2 cm 

lH =  34 cm lE = 39 cm 
 

Taula 3.4 Dimensions de les botzines utilitzades en banda C. 

 0 847,36  cos
hr km   
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2

2 204
tx tx RxRx

P D DP r


                                                             (3.7) 
 
 
A l’equació següent s’han tingut en compte les pèrdues en l’enllaç de 8 dB. 
 
Amb les dades obtingudes en els càlculs anteriors obtenim: 
 

 
2

2 210 log 30 47,56 4
tx tx RxRx

P D DP dBmR L



        

 
 
 
La potència de soroll depèn de l’ample de banda del senyal chirp, i de les 
aproximacions de la temperatura de l’antena i del factor de soroll tal i com s’ha 
comentat a l’apartat 3.7.1. 
   01AN k T F T B                                                    (3.8) 
 
 
On: 

- TA (temperatura de la Antena) = 200 K. 
- F (Factor de soroll) = 3 dB. 
- T0 (Temperatura ambient) = 290 K. 
- k (constant de Boltzmann) = 1,83 × 10−23. 
- B (ample de banda del senyal chirp) = 16 MHz 
 

 
Llavors: 

N = -96,40 dBm 
 
 
Ara que ja es coneixen els valors de la potència rebuda màxima i la potència de soroll, 
es pot determinar el marge dinàmic del receptor a partir de: 
 

RxSNR S N P N                                                   (3.9) 
 
I per tant la relació senyal soroll del canal directe és: 
 

SNRmax = 48,84 dB 
 
 
3.7.2.2 Banda X 
Per el càlcul del marge dinàmic en banda X es considerarà com a transmissor el sistema 
TerraSAR-X implementat per l’Agència Espacial Alemanya (DLR). La Taula 3.5 
mostra les característiques del TerraSAR-X necessàries per el càlcul de la potència 
rebuda màxima. 
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La directivitat de l’antena transmissora del TerraSAR-X es calcularà segons la (3.5). 
 
Substituint els valors de l’equació anterior per les dades conegudes de la Taula 3.5, 
s’obté que la directivitat de l’antena de transmissió és de: 
 

Dtx = 44,19 dB 
 
 
Les antenes receptores que s’utilitzen actualment en el projecte SABRINA-X, són 
botzines piramidals que tenen les següents característiques: 
 

 
 
 

Característica  TerraSAR-X VALOR 
Freqüència central 9650 MHz 
Longitud d’ona  

0
31,08 c mmf    

Mida de l’antena 4,784 x 0,704 m 
Eficiència de l’obertura de l’antena 0,6 
Potència transmesa 2260 W 
Angle d’observació 15 - 60º 
Altura mitja de l’orbita 514,8 Km 
Ample de banda de la senyal chirp 150 MHz 

Taula 3.5 Característiques del TerraSAR-X. 

 Figura 3.9 Botzines en banda X. 
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Substituint els valors de la Taula 3.6 a l’equació (3.6), s’obté que la directivitat de les 
antenes receptores és: 
 

DRx = 18,2 dB 
 
 
Per calcular la distància del satèl·lit al receptor es considerarà, igual que en el cas de 
operar en banda C,  el model de Terra plana. Com que el TerraSAR-X es pot configurar 
per a  diferents angles d’incidència, es tindrà present un angle de 35º per realitzar el 
càlcul. D’aquesta manera s’obté: 
 

 
 
Un cop ja es tenen les directivitats de les antenes transmissora i receptora, així com la 
distància entre el receptor i el satèl·lit, es calcularà la potència rebuda mitjançant (3.7). 
S’han tingut en compte unes pèrdues en l’enllaç de 8 dB. 
 

  
2

2 210 log 30 50,164
tx tx RxRx

P D DP dBmR L



        

 
 
 
Per calcular la potència de soroll (3.8) es farà amb el valor final de l’ample de banda del 
senyal chirp. Tal i com s’ha comentat en l’apartat 3.4 el senyal provinent del satèl·lit té 
un ample de banda de 150 MHz però en l’etapa de IF es filtrarà i quedarà en B=110 
MHz. 
Considerant els mateixos valors de T0, TA i k que en el cas de banda C, obtenim una 
potència de soroll equivalent a: 
 

N = -88,04 dBm 
 
 
Un cop obtinguts la potència rebuda màxima i la potència de soroll, es pot determinar el 
marge dinàmic del receptor a partir de (3.9): 
 

SNRmax = 37,88 dB 
 

 0 628, 45cos
hr km   

 
Plano H Plano E 

a1 =  8 cm b1 =  6 cm 
a = 2,5 cm b = 1,25 cm 
lH =  13 cm lE = 13 cm 

 
Taula 3.6 Dimensions de les botzines utilitzades en banda X. 
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3.7.3 Requisits del convertidor A/D 
Un cop s’ha rebut el senyal i s’ha transformat en potència i en freqüència mitjançant les 
diferents etapes del capçal de radiofreqüència del SABRINA compacte, s’entrega al 
convertidor Analògic–Digital encarregat de digitalitzar el senyal rebut. 
 
Al estar treballant amb senyals dèbils, un criteri de disseny previ que s’ha tingut en 
compte, és el fet de que el soroll que introdueixen tots els elements que formen les 
diferents etapes del capçal, NRF, sigui més gran que el soroll de quantificació del 
convertidor Analògic–Digital que s’utilitzi, Nq. D’aquesta manera s’evita que sigui la 
quantificació qui determini el soroll del sistema. 
 
A falta de determinar quins seran els elements que formin el receptor del projecte 

SABRINA compacte, ens basarem en les característiques de la targeta utilitzada 
en els projectes SABRINA-C i SABRINA-X. Aquesta targeta (Figura 3.10) és la 
PXI-5124 de National Instruments i té les següents característiques: 

  2 canals de mostreig simultani  12 bits de resolució per canal  Mostreig de fins a 250 Msamples/segon  512 MB de memòria per canal (256 milions de mostres) 

 
 
 
Per calcular el soroll de quantificació del convertidor, primer s’ha d’obtenir la seva 
resolució en tensió. Aquesta dependrà de l’escala seleccionada VPP i del nombre de bits 
de resolució del convertidor n. 
 

2
pp
n

Vr                                                              (3.10) 
 
 
Un cop es té la resolució en tensió del convertidor, es possible calcular el soroll de 
quantificació de dues maneres. Quan el senyal és molt petita s’utilitza (3.11) i quan 
tenim una distribució uniforme i queda un cas menys restrictiu amb (3.12). 
 

 Figura 3.10 Targeta d'adquisició PXI-5124. 
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 2

4q
rN R                                                               (3.11) 

 
 

  2

12q
rN R                                                               (3.12) 

 
 
On R és el valor de la resistència vista des de la targeta d’adquisició amb valor de 50 Ω.  
La tensió de pic a pic de la targeta d’adquisició per fer la quantificació (VPP), és un 
valor configurable per software.  
 
A la Taula 3.7 es mostren els valors de Nq per les diferents quantificacions. 
 

 
 
Es desitja que el soroll tèrmic domini sobre el soroll de quantificació i per això 
s’agafarà una tensió de 1 V de l’escala de quantificació. No obstant, la potència 
transmesa està pensada per a que sigui rebuda un altre cop en orbita i per tant al tenir el 
receptor del SABRINA compacte a pocs quilometres del blanc, podem assegurar que la 
relació senyal-soroll serà el suficientment gran per a que el soroll tèrmic no sigui crític. 
 
Escollint l’escala de quantificació de VPP = 1 V, s’obté la limitació següent: 
 

Nq =(-70,03 , -65,26) < NRFout  
 
On NRFout és el soroll equivalent a la sortida del receptor. 
El soroll a l’entrada i a la sortida del capçal de RF es relacionen a través de (3.13). On 
NRFin és la potència de soroll a l’entrada del receptor calculat mitjançant (3.8). 
 

*RFout RFin totN N G                                                    (3.13) 
 
 
El Guany mínim que ha de tenir el receptor per tal de que el soroll de quantificació sigui 
menor que el soroll tèrmic s’obtindrà de: 
 
Per el cas d’estar operant amb senyal en banda C on NRFin = 96,40 dBm: 
 

VPP 0.2 V 0.5 V 1 V 2 V 10 V 
Nq (dBm) Cas més restrictiu -79,24 -71,28 -65,26 -59,24 -45,26 
Nq (dBm) Cas menys restrictiu -84,01 -76,05 -70,03 -64,01 -50,03 

 
Taula 3.7 Soroll de quantificació en funció del voltatge d'escala. 
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Pel cas d’estar operant amb senyal en banda X senyal on NRFin = 88,04 dBm: 

 
 
D’altre banda hi ha un altre requisit que s’ha de complir per tal d’evitar que el 
digitalitzador es saturi. Per tal de que això no passi, és necessari que el valor del 
voltatge de pic del senyal rebut a l’entrada del convertidor A/D, estigui per sota del 
valor de la tensió pic del quantificador: 
 

2 * 2
pp qp ef VV V                                                   (3.14) 

 
 
On: 

2   *efRFout ef RFoutVP V P RR                                        (3.15) 
  PRFout és la potència del senyal a l’entrada del convertidor A/D.  Vef és la tensió eficaç del senyal a l’entrada del convertidor A/D.  R és el valor de la resistència que veu el convertidor A/D equivalent a 50 Ω.  Vpp-q és la tensió de pic del convertidor A/D triada. Vpp-q=1 V 
 
Ajuntant les equacions (3.14) i (3.15) obtenim: 
 

2

 210*log +30 =3,97 dBm2MAXRFout

Vpp q
P R

          
                         (3.16) 

 
 
Sabent que la relació entre el senyal d’entrada al capçal i el senyal de sortida és: 
 

 max*MAXRFout RFinP G P                                               (3.17) 
 
 
Aleshores queda determinat quin és el guany màxim que podrà tenir el capçal que es vol 
dissenyar. 
 
 

min

*
65,26 ( 96, 40) 31,14 

RFout RFin tot q
q

RFin

N N G N
NG dBN

 
       

min

*
65,26 ( 88,04) 22,78 

RFout RFin tot q
q

RFin

N N G N
NG dBN
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Quan s’estigui treballant amb senyals en banda C: 
 

Gmax=PRFout max – PRFin= 3,97 - (-47,56) = 51,53 dB 
 
 
Quan s’estigui treballant amb senyals en banda X: 
 

Gmax=PRFout max – PRFin= 3,97 - (-50,16) = 54,13 dB 
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4 DISSENY DE LES CADENES DE RF DEL 
SABRINA COMPACTE 

4.1 Introducció 
En aquest capítol es mostra el procés de disseny dels diferents subsistemes del receptor 
SABRINA Compacte. S’ha dividit el receptor en tres subsistemes tal i com es mostrava en 
l’apartat 3.4. Cada subsistema està format per un conjunt d’amplificadors, filtres, 
mescladors, etc; segons els paràmetres de disseny que s’hagin establert. 
Aquest tres subsistemes són: 
  Etapa de radiofreqüència en banda C  Etapa de radiofreqüència en banda X  Etapa de freqüència intermitja a 1400MHz 
 
L’elecció dels components de cada una de les PCB’s s’ha realitzat tenint en compte el 
guany necessari per complir les especificacions imposades en l’apartat 3.7.3 i al mateix 
temps complir la hipòtesis establerta en l’apartat 3.7.1 sobre el factor de soroll del receptor. 
 
Pel disseny dels diferents subsistemes del SABRINA Compacte s’han utilitzat dues eines 
de disseny assistit: 
  CAD EAGLE® (Easily Applicable Graphical Layout Editor) per el disseny de les 

PCB.  ADS® (Advanced Design System) per el disseny dels dispositius passius de 
microones. 

 
 
4.2 Decisions de disseny 
Per fer el disseny de les cadenes de radiofreqüència utilitzant l’eina CAD EAGLE®, i 
basant-se en els coneixements i l’experiència del grup RSLAB de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, s’han pres un seguit de decisions per tal de obtenir uns òptims resultats per el 
receptor SABRINA Compacte.  
 
El substrat utilitzat per al realització de les PCB corresponent a l’etapa de radiofreqüència 
ha estat el Rogers RO4350BTM  amb un gruix de 20 mils (0,508 mm). 
Entre les característiques d’aquest substrat, cal destacar una εr = 3.66±0.05 i un factor de 
dissipació de T=0,0037. 
 
D’altre banda, en els circuits d’alta freqüència com els del SABRINA Compacte, apareixen 



42 

   

efectes indesitjats com les pèrdues en les connexions entre PCB’s, el leakage5, i 
l’acoblament entre components. Per disminuir aquest efectes, s’ha optat per la utilització 
de guies d’ona coplanars amb connexió a terra (CPWG6). 
 
En la Figura 4.1 es poden observar els paràmetres de la guia d’ona coplanar utilitzada.  
 

On:  
 G: Gap = 10 mils (0,254 mm) 
 T: Thickness = 3 mils (0,0762 mm) 
 H: Height= 20 mils (0,508 mm) 
 
 
A més a més s’han col·locat nombrosos drills a prop de les connexions entre PCB’s i al 
voltant de les línies de transmissió per tal de que sigui més efectiva la connexió entre el pla 
de massa superior i inferior en aquestes zones. 
 
L’amplada de les pistes s’ha calculat amb la eina Linecalc, del software ADS® tenint en 
compte les característiques de la CPWG i del RO4350BTM anteriorment citades. Amb 
aquesta eina s’han obtingut els següents resultats:  
  Per a línies de transmissió que transporten un senyal en banda C (5,3 GHz) 

l’amplada de la línia és de W=30,402 mils (0,7722 mm). 
  Per a línies de transmissió en banda X  (9,65 GHz) la línia té una amplada 

W=34,503 mils (0,8763 mm). 
  Per a línies de transmissió a la freqüència de 1400MHz, l’amplada de la línia de 

transmissió és de W=30,425 mils (0,7727 mm). 
 
Finalment s’ha mecanitzat unes caixes d’alumini a mida, on les plaques que reben el senyal 
en banda C i banda X hi aniran introduïdes. Aquestes caixetes, fan que la PCB quedi 
tancada hermèticament evitant que el senyal que es tracta en ella afecti a altres canals de 
recepció del SABRINA. 
 
El principal inconvenient d’aquestes caixetes és que actuen com a cavitats de ressonància. 
                                                 
5 Pèrdua o “fuga” del senyal útil que abandona el seu medi de transmissió. 6 Coplanar Waveguided with Ground 
 

 Figura 4.1 Paràmetres de la guia d'ona coplanar amb conexió a terra.  
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Aquesta ressonància provoca que els elements actius de la PCB (LNA’s7 i amplificadors), 
no treballin com ho han de fer i amplifiquin el senyal de manera aleatòria. 
 
Per contrarestar aquest efecte de ressonància, s’ha omplert la cavitat un material absorbent 
per reduir les reflexions dins la caixeta d’alumini. 
 
 
4.3 Cadena RF en banda C 
Aquest subsistema és l’encarregat de tractar el senyal provinent de les antenes de banda C i 
adequar-lo a la potència i freqüència adients per a que sigui tractat en l’etapa de freqüència 
intermitja. 
 
El subsistema està compost per una sola PCB on hi ha els següents dispositius (veure 
Figura 4.2): 
  Un LNA (Low Noise Amplifier) encarregat d’amplificar el senyal rebut i 

caracteritzar-lo amb un factor de soroll baix.   Un amplificador encarregat d’amplificar el senyal provinent del LNA. Aquest 
amplificador és necessari per adequar el nivell de potència del senyal útil al mixer 
que el precedeix.  Un filtre en banda C, que elimina tots els senyals a freqüències no desitjable.  Un mesclador de freqüència o mixer que trasllada el senyal en banda C fins a 
1400MHz.  Un filtre passa baixos que elimina els productes d’intermodulació del senyal 
resultant. 

 

 
 
4.3.1 Elements de la cadena de RF en banda C 
En el següent apartat s’indicarà els motius tècnics pels quals s’han escollit els components 
que formen la cadena de radiofreqüència en banda C així com els esquemes dissenyats amb 
CAD EAGLE® de cada un dels components. 
 
A la Figura 4.3 es pot observar l’esquema elèctric que té aquesta cadena de RF. 
                                                 
7 Low Noise Apmlificator 

  
Figura 4.2 Diagrama de blocs de la cadena de RF en banda C. 
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Figura 4.3 Esquema elèctric de la cadena de RF en banda C. 
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4.3.1.1 LNA banda C 
Com s’ha vist en l’apartat 3.7, al receptor SABRINA li arriben nivells de potència molt 
baixos. És per aquest motiu que la primera etapa que hi ha a la cadena de RF en banda C és 
una etapa d’amplificació. 
 
 Aquesta amplificació del senyal ha de superar el guany mínim calculat. Per tal de que es 
compleixin les hipòtesis fetes a l’apartat 3.7.1 relacionades amb el factor de soroll, aquesta 
etapa d’amplificació és portada a terme per un LNA (Low Noise Amplifier). Al ser el 
primer element de la cadena, el seu factor de soroll té més pes en el càlcul del factor de 
soroll equivalent a tota la cadena (veure apartat 4.6 ). 
 
En el SABRINA Compacte s’ha utilitzat el HMC604LP3E del fabricant Hittite®. Aquest 
LNA opera en un rang de freqüències comprès entre els 4,8 i els 6 GHz. Té un guany a la 
banda d’interès d’uns 14dB i un factor de soroll de 1.5dB (veure Taula 4.1). 
 

  
 
Al ser un element actiu, necessita estar alimentat. Per això s’hi ha incorporat un regulador 
de tensió que li proporciona una tensió constant a +5V. El regulador utilitzat ha estat 
l’ADP3303AR-5. 
 
En la Figura 4.4 es pot observar el fitxer .brd on es pot apreciar el xip utilitzat en la posició 
central i el grup de components corresponent a l’alimentació a la part superior. 
 
També es pot apreciar els nombrosos drills al voltant de la línia de transmissió per tal de 
minimitzar l’efecte de leakage. 
 

 
 

 
Marge Freqüencial 

(GHz) 
Guany 
(dB) 

Factor de Soroll 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

HMC604LP3E 4,8 – 6  14 1,5 26 
Taula 4.1 Característiques principals del HMC604LP3E.  

  
Figura 4.4 Esquema EAGLE del LNA. 
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4.3.1.2 Amplificador banda C 
Després del LNA la potència del senyal útil ha estat amplificada considerablement, però 
encara no ha assolit els nivells necessaris calculats en l’apartat 3.7. Es per això que el 
següent element que hi ha a la PCB és un amplificador. 
 
En aquest cas s’ha utilitzat el HMC311ST89E del fabricant Hittite®. Aquest amplificador 
opera en un rang de freqüències molt ampli, on s’inclouen varies bandes freqüencials. Al 
no ser el primer element de la cadena, es pot permetre que el factor de soroll no sigui tant 
baix com el del LNA que el precedeix. 
 
Aquest amplificador també és alimentat per un regulador de tensió propi (ADP3303AR-5) 
que li proporciona una tensió estable de +5V. Aquest amplificador tal i com veiem a la 
Taula 4.2 té un guany de 14,5dB en banda C i un factor de soroll de 5dB. 
 

 
En la Figura 4.5 es pot observar el fitxer .brd amb l’amplificador al centre, i 
l’ADP3303AR-5 amb la resta de components passius corresponents a l’alimentació a sobre 
seu. 
 
 

  
4.3.1.3 Filtre pas banda 
El següent element de la cadena de RF en banda C després de l’etapa d’amplificació de 
senyal és un filtre pas banda. Aquest filtre deixarà passar el senyal que interessa, i atenuarà 
tot el senyal que es capti per les antenes i que es consideri soroll o interferències. S’ha de 
tenir present que en l’etapa d’amplificació, s’ha amplificat tant el senyal útil com el soroll i 

  
Figura 4.5 Esquema en Eagle de l’amplificador. 

 
Marge Freqüencial 

(GHz) 
Guany 
(dB) 

Factor de Soroll 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

HMC311ST89E DC – 6  14.5 5 24 
Taula 4.2 Característiques principals del HMC311ST89E. 
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per tant amb aquest filtre es reduirà considerablement la potència del soroll augmentant 
així la SNR. 
 
D’altre banda tal i com s’ha comentat en l’apartat 3.3 aquest filtre serà l’encarregat 
d’eliminar les freqüències imatge que tingui el nostre receptor. 
 
El model escollit és el P/N5515BP15B725 del fabricant Johanson Technology®. Aquest 
filtre té una banda de pas que va des de els 5150 a 5875 MHz, amb una insertion loss8 de 
1,5dB i un return loss9 de 9.5dB. 
 
Tal i com es mostra a la Figura 4.6 aquest filtre serveix per rebre senyal de tots els satèl·lits 
que actualment operen en banda C. 
 

  
 
4.3.1.4 Mesclador 
El mesclador és l’encarregat de traslladar el senyal útil rebut en banda C a una freqüència 
intermitja. Aquesta conversió es realitza a partir de la multiplicació del senyal útil amb un 
to a freqüència fOL1. Aquesta multiplicació genera dos senyals principals: la suma de les 
dues freqüències i la diferència entre elles. En el cas del mesclador utilitzat en el 
SABRINA Compacte, es filtra la solució que trasllada el senyal útil a la resta de 
freqüències. D’aquesta manera es trasllada el senyal útil a una freqüència intermitja menor 
del que s’havia rebut inicialment. 
 
El mesclador utilitzar en el SABRINA Compacte és el MCA1-12G+ del fabricant ®. 
Aquest mesclador treballa en un marge freqüencial de entre 3800 i 12000 MHz i dóna un 
senyal de IF de entre DC i 1800MHz. Tal i com es pot veure a la Taula 4.3 té unes pèrdues 
de conversió de 6,23dB i un aïllament RF-OL de 22,64dB.  
 
                                                 
8 Atenuació a la banda de pas del filtre 9 Pèrdues de retorn 

 Figura 4.6 S11 i S21 teòrics del filtre pas banda.  
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Aquest element és un dispositiu passiu que no necessita alimentació, però requereix que el 
senyal de OL1 tingui una potència mínima de +7dBm. 
 

 
 
El mesclador que s’ha escollit està preparat per a treballar amb tota la banda de freqüències 
de la banda C. D’aquesta manera es compliran el requisits de disseny establerts en l’apartat 
3.3 on es volia rebre el senyal de diferents satèl·lits. Com que la IF serà sempre fixa 
(1400MHz), la freqüència de l’oscil·lador local variarà en funció del senyal útil, però 
sempre respectant els +7dBm de potència mínima. 
 
 
4.3.1.5 Filtre passa baixos a freqüència intermitja 
Un cop s’ha realitzat la conversió del senyal rebut en banda C a una freqüència intermitja 
de 1400MHz, es filtra utilitzant un filtre passa baixos. D’aquesta manera s’eliminen els 
productes d’intermodulació no desitjats que es generen a la sortida del mesclador de 
freqüències. 
 
Aquest filtre passa baixos ha de respectar els amples de banda de les senyals útils de cada 
un dels satèl·lits que es vol rebre, i per tant la seva banda de pas anirà de DC a 1700MHz. 
El filtre utilitzat és el LFCN-1700+ del fabricant Mini-Circuits®. Aquest filtre té unes 
pèrdues d’inserció menors a  1,2dB i una bona relació d’ona estacionaria (en anglès 
VSWR10) en la banda de pas tal i com es pot observar a la Figura 4.7. 
 
 

 
                                                 
10 Voltage Standing Wave Ratio o en català, Relació d’Ona Estacionaria en volts 
 

 

 
Marge 

Freqüencial 
(RF, OL) 

(MHz) 

Marge 
Freqüencial 
(IF) (MHz) 

Conversion 
Loss (dB) 

LO-RF 
isolation 

(dB) 
LO Power 

(dBm) 

MCA1-12G+ 3900 – 12000  DC - 1800 6,23 22,64 +7 
Taula 4.3 Característiques principals del MCA1-12G+. 

  
Figura 4.7 Pèrdues d'inserció i VSWR del LFCN-1700+. 
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En la Figura 4.8 es pot observar el fitxer .brd de CAD EAGLE® amb el filtre pas banda de 
l’apartat 4.3.1.3 a l’esquerre, el mixer de l’apartat 4.3.1.4 al centre i el filtre passa baixos a 
la dreta. A continuació hi ha el connector SMA com a últim element de la cadena de 
radiofreqüència en banda C. A la Figura 4.9 es veu el muntatge final de la PCB amb tots 
els elements que formen la cadena de RF. 
 

  
 

  
 

  
Figura 4.9 Muntatge final del tota la cadena de RF en banda C. 

  
Figura 4.8 Esquema en Eagle del filtre P/N 5515BP15B72 a l’esquerra, el mixer MCA1-12G al 

centre amb el filtre LFCN-1700+, i el connector SMA l’extrem de la dreta. 
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4.4 Cadena de RF en banda X 
La cadena de RF en banda X és un subsistema que executa les mateixes funcions que la 
cadena de l’apartat anterior, però on tots els seus components estan pensats per a que 
treballin en una freqüència superior.  
 
La cadena rebrà el senyal de les antenes de banda X i la transformarà tant en potència com 
en freqüència, per a que sigui tractada en la posterior etapa de freqüència intermitja. 
 
La cadena de RF en banda X està formada per una sola PCB (veure Figura 4.10) on hi ha 
els següents dispositius: 
  Un LNA (Low Noise Amplifier) que caracteritza la cadena amb un factor de soroll 

baix a més d’amplificar el senyal rebut. 
  Un amplificador encarregat d’amplificar el senyal provinent del LNA.  
  Un filtre en banda X, que elimina senyals interferents en freqüències no desitjades. 

  Un mesclador de freqüència o mixer que ens trasllada el senyal en banda X fins a 
1400MHz. 

  Un filtre passa baixos que elimina els productes d’intermodulació del senyal 
resultant provinent del mixer. 

 

 
 
4.4.1 Elements de la cadena de RF en banda X 
Seguint els mateixos passos que en l’apartat anterior, es procedirà a indicar els components 
que han estat escollits per a confeccionar la cadena de RF en banda X. Es mostrarà una 
breu descripció de cada component, les seves característiques principals i l’esquema 
dissenyat amb CAD EAGLE®. 
 
L’esquema elèctric corresponent al conjunt de tota la cadena de RF es pot observar a 
continuació en la Figura 4.11. 
 
 

 Figura 4.10 Diagrama de blocs de la cadena de RF en banda X. 



Capítol 4 Disseny i caracterització d’un capçal de RF compacte 
en banda C i X per un receptor SAR biestàtic 51 

 

   

  
 

  
Figura 4.11 Esquema elèctric de la cadena de RF en banda X.  
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4.4.1.1 LNA banda X 
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat de la cadena RF en banda C, la potència del senyal útil 
que arriba al receptor és molt baixa. Per aquest motiu el primer element de la cadena és el 
HMC564LC4, un LNA que amplifica el senyal i caracteritza la cadena amb un factor de 
soroll baix. 
 
El HMC564LC4 és un component de Hittite® que opera en la banda X, ja que el seu rang 
de freqüències va des de 7 als 14 GHz. Té un guany de 14 dB a 9,65GHz i un factor de 
soroll de 1,8 dB (veure Taula 4.4). 
 
 

  
L’alimentació del LNA ha de ser de 3V. Es per això que la tensió de 6.6V que rep la PCB 
de la cadena de RF en banda X, serà regulada per el ADP3303AR-3.3, que li proporcionarà 
una tensió constant de 3.3V. 
 
En la Figura 4.12 podem observar el fitxer .brd amb el xip utilitzat en la posició central i el 
grup de components corresponents a l’alimentació a la part superior. 
 

  
4.4.1.2 Amplificador banda X 
Després de l’etapa inicial del LNA, el senyal es torna a amplificar mitjançant un 
amplificador en banda X. L’amplificador triat és de nou el HMC564LC4  de Hittite®. Tot i 
que anteriorment s’ha utilitzat aquest component com a LNA, el seu guany és suficient per 
arribar al nivell de potència desitjat. 

  
Figura 4.12 Esquema EAGLE del HMC564LC4. 

 
Marge Freqüencial 

(GHz) 
Guany 
(dB) 

Factor de Soroll 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

HMC564LC4 7 – 14  14 1,8 25 
Taula 4.4 Característiques principals del HMC564LC4.  
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 Al tenir el mateix component en dues etapes seguides al inici de la cadena, la figura de 
soroll equivalent serà d’un valor molt pròxim al d’aquest component. Les seves 
especificacions es poden veure a l’apartat 4.4.1.1 
 
 
4.4.1.3 Filtre línies acoblades banda X 
Després de la doble amplificació que ha rebut el senyal, s’ha de tenir en compte que les 
interferències i el soroll també han estat amplificats. És per aquest motiu que el següent 
element de la cadena RF en banda X és un filtre pas banda. 
Davant de la impossibilitat de trobar un filtre passa banda comercial a freqüències tan 
elevades, s’ha decidit utilitzar el software de disseny ADS® per a realitzar un filtre de 
línies acoblades.  
 
A la Taula 4.5 es poden observar les característiques que s’han imposat per tal de realitzar 
el filtre. 
 

Freqüència de Pas 1 (FP1) 9400 MHz 
Freqüència de Pas 2 (FP2) 9900 MHz 
Freqüència de Tall 1 (FS1) 9100 MHz 
Freqüència de Tall 2 (FS2) 10200 MHz 
Atenuació a la banda de Pas 3 dB 
Atenuació mínima a la banda de Tall 20 dB 

Taula 4.5 Especificacions de diseny del filtre de línies acoblades  
 
Tot i que el senyal en banda X té un ampla de banda de 150 MHz (TERRASAR-X), el 
filtre dissenyat té una banda de pas de 500 MHz. Això es degut a que a freqüències 
elevades, com més estret es el filtre major es l’atenuació a la banda de pas.  
 
Al ser el SABRINA Compacte un receptor superheterodí de doble conversió, el filtre més 
restrictiu serà el de la etapa de freqüència intermitja que vindrà a posteriori tal i com es 
comentava en l’apartat 3.3. 
 
La tecnologia  utilitzada en el disseny del filtre ha estat la Microstrip. On el substrat 
escollit ha estat el Rogers RO4350BTM  amb les següents característiques: 
 

Constant dielèctrica εr = 3.66 
Gruix H = 20 mil 
Factor de dissipació T = 17 μm 

 
Taula 4.6 característiques de Rogers RO4350BTM.  

 
El filtre queda dins de la cadena de RF en banda X, que està dissenyada en tecnologia 
CPWG (veure apartat 4.2). És per aquest motiu que s’han realitzat unes transicions per 
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transmetre sense pèrdues el senyal de RF de CPWG a Microstrip i de Microstrip a CPWG. 
 
Aquestes transicions s’han dissenyat amb el mateix ADS®, on s’ha augmentat en n 
iteracions el gap entre la línia de transmissió i el pla de massa de la CPWG fins a 
convertir-lo en un gap infinit tal i com es mostra en la Figura 4.13. L’augment del gap ha 
comportat un augment en l’amplada de la línia. 
 
 

 
El nombre de transicions escollit es de n=5, i cada una de les transicions té una longitud de 
1,67 mm. De manera que la progressió entre l’amplada de la línia i el gap ha estat: 
 

n Gap Amplada de la línia W 
0 10 mil 34,50 mil 
1 14,15 mil 37,43 mil 
2 19,23 mil 39,94 mil 
3 28,96 mil 42,57 mil 
4 ∞ 43,08 mil 

Taula 4.7 Característiques de les iteracions de CPWG a Microstrip.  
 
En la Figura 4.14 es poden observar els paràmetres S11 i S12 de la transició. 
 

 

 Figura 4.13 Transició de CPWG a Microstrip.  

 Figura 4.14 Paràmetres S11 i S12 del la transició CPWG a Microstrip. 
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El layout del filtre dissenyat es pot observar a la Figura 4.15. Aquets layout he estat sotmès 
a una simulació amb la eina Momentum de ADS®. Aquesta eina proporciona els valors de 
S11 i S12 del filtre en qüestió. Per una banda la gràfica de S11 ens garanteix que no existiran 
reflexions a l’entrada de filtre. Mentre que la gràfica S12 es pot observar amb detall 
l’atenuació del filtre en les bandes freqüencials d’interès. 
 

 

 
 
Tal i com s’observa a la Figura 4.16 el filtre obtingut és poc selectiu ja que per poder 
implementar-lo en el laboratori del RSLAB  s’han hagut de relaxar les especificacions de 
disseny. El conjunt format pel filtre i les transicions es caracteritza per introduir una 
atenuació del senyal desitjat de 6dB. Tot i així, la resposta freqüencial obtinguda és 
satisfactòria, ja que s’ha de tenint present que posteriorment hi haurà una segona etapa a 
freqüència intermitja on es tornarà a filtrar el senyal desitjat de manera més selectiva.  
 
En la Figura 4.17 es pot observar el fitxer .bdr del filtre en tecnologia Microstrip així com 
les transicions dissenyades per passar de CPWG a Microstrip. 

  
Figura 4.15 Layout  del filtre passa banda de línies acoblades en banda X.  

 Figura 4.16 S11 i S22 simulats amb ADS. 
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4.4.1.4 El mesclador 
Desprès de que el senyal útil s’hagi filtrat, es produeix la primera conversió a una 
freqüència intermitja. Igual que en la cadena de RF en banda C, aquesta conversió és 
realitzada gràcies al mesclador.  
 
El mixer escollit és el MCA1-12G+ del fabricant Mini-Circuits®. Que traslladarà el senyal 
útil rebut en banda X a una freqüència intermitja de 1400MHz. Per tal de mantenir al 
màxim la simetria en el circuit respecte la cadena de RF en banda C,es treballarà amb el 
mateix mixer.  
 
A la Taula 4.8 s’observa les seves característiques a la freqüència de treball. 
 

 
 
Per tal de mantenir constant la freqüència del senyal a la sortida del mixer a 1400 MHz, el 
senyal provinent de l’oscil·lador local variarà en funció de la freqüència del senyal a 
l’entrada del receptor. 
 
 

 
Marge 

Freqüencial 
(RF, OL) 

(MHz) 

Marge 
Freqüencial 
(IF) (MHz) 

Conversion 
Loss (dB) 

LO-RF 
isolation 

(dB) 
LO Power 

(dBm) 

MCA1-12G+ 3900 – 12000  DC - 1800 6,47 29,70 +7 
Taula 4.8 Característiques principals del MCA1-12G+. 

  
Figura 4.17 Esquema EAGLE del filtre de línies acoblades. 
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4.4.1.5 Filtre passa baixos a 1400Mhz 
Després de la conversió feta pel mixer, el senyal resultant està formada per múltiples 
productes d’intermodulació. Per tal d’eliminar les freqüències interferents i quedar-se amb 
el senyal desitjat a 1400MHz, es filtra aquest senyal mitjançant un filtre passa baixos amb 
una banda de pas de DC a 1700MHz. És per això que s’utilitza el filtre LFCN-1700+ de 
Mini-Circuits®. Aquest filtre és el mateix que el utilitzat en la cadena de RF en banda C i 
es poden observar les seves característiques en la Figura 4.7. 
 
En la Figura 4.18 es pot observar el fitxer .brd de CAD EAGLE® amb el filtre de línies 
acoblades de l’apartat 4.4.1.3, el mixer de l’apartat 4.4.1.4, i el filtre LFCN-1700+. 
Finalment la figura Figura 4.19 mostra el muntatge final de tots dispositius que formen la 
cadena de RF. 
 

 
 

  
 

  
Figura 4.19 Muntatge final de tots dispositius que formen la cadena de RF en banda X. 

. 

  
Figura 4.18 Esquema EAGLE del filtre de línies acoblades, el MCA1-12G i el LFCN-1700+. 
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4.5 Etapa comuna de IF 
La etapa de freqüència intermitja o IF, és la encarregada de rebre el senyal provinent de les 
cadenes de RF a una freqüència coneguda de 1400MHz i preparar-la per a ser digitalitzada.  
 
A aquesta freqüència el senyal útil pot ser filtrat de manera selectiva, fet que no era 
possible en la etapa anterior. Després de ser filtrat i amplificat, el senyal útil es traslladat a 
una freqüència inferior per ser entregat al convertidor A/D. En el cas del SABRINA 
Compacte aquesta freqüència d’entrega serà de 312MHz. 
 
La etapa de IF està formada pels mateixos elements, independentment de si el senyal 
original prové d’un satèl·lit que transmet en banda C o un en banda X. Aquest fet assegura 
molta simetria a la hora de tractar les senyals de dues bandes freqüencials diferents. 
 
La cadena de IF està formada per una sola PCB (veure Figura 4.20) on hi ha els següents 
dispositius: 
  Un amplificador encarregat d’amplificar el senyal provinent de la cadena de RF.  

  Un filtre pas banda, que elimina senyals interferents en freqüències no desitjades. 
  Un mesclador de freqüència o mixer que ens trasllada el senyal a freqüència 

intermitja fins a la freqüència d’entrada del  convertidor A/D. 
  Un amplificador encarregat d’amplificar el senyal provinent del mixer i adequar-lo 
al nivell de potència requerit per el convertidor A/D. 

  Un filtre passa baixos que elimina els productes d’intermodulació del senyal 
resultant provinent del mixer. 

 

 
 
4.5.1 Elements de la etapa de IF 
A continuació s’estudiaran les principals característiques dels component que forment la 
etapa de IF per separat. També es mostrarà el disseny que s’ha realitzat per incloure els 
respectius components dins de la PCB final. 
 
En la Figura 4.21 es pot observar l’esquema elèctric de la cadena de freqüència intermitja. 

 Figura 4.20 Diagrama de blocs de la cadena de IF. 
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 Figura 4.21 Esquema elèctric de la cadena de IF. 
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4.5.1.1 Amplificador IF 
El primer element de la cadena de IF és un amplificador. Aquest element augmenta el 
nivell de potència del senyal útil per tal d’adequar-lo al nivell requerit per el mixer que hi 
ha en una etapa posterior. 
 
En aquesta ocasió l’amplificador escollit ha estat HMC478SC70E del fabricant Hittite®. 
El seu rang de freqüències va des de DC fins a 4 GHz. A 1400MHz aquest amplificador té 
un guany de 20 dB i un factor de soroll de 2,5dB (veure Taula 4.9). 
 

  
Aquest amplificador està alimentat per un regulador de tensió que li proporciona una tensió 
de 5V en continua. El regulador utilitzat ha estat el ADP3303AR-5. 
 
En la Figura 4.22 s’observa el fitxer .brd on s’aprecia l’amplificador en la posició central i 
el grup de components corresponent a l’alimentació a la part superior. 
 

 
 
4.5.1.2 Filtre pas banda a 1400MHz 
El següent element de la cadena de IF és un filtre comercial del fabricant SANGSHIN®. 
Aquest filtre és el model BP65R1404S110A, un filtre selectiu amb un ample de banda molt 
estret que filtrarà senyal, eliminant el soroll i mantenint el senyal útil. 
 
Aquest filtre ja és utilitzat en la versió actual del SABRINA en banda C, donant molt bons 
resultats. 

 
Marge Freqüencial 

(GHz) 
Guany 
(dB) 

Factor de Soroll 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

HMC478SC70E DC – 4  20 2,5 31 
Taula 4.9 Característiques principals del HMC478SC70E.  

  
Figura 4.22 Esquema EAGLE del HMC478SC70E i el regulador de tensió ADP3303AR-5. 
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La freqüència central del BP65R1404S110A és a 1404MHz, i té un ample de banda de 
110MHz. Tal i com s’ha comentat en l’apartat 3.4, aquest filtre elimina part del senyal 
provinent del satèl·lit en banda X TERRASAR-X. Aquest fet aporta més avantatges que 
inconvenients.  
 
El filtre té una atenuació màxima en la banda de pas de 2,5dB, un VSWR màxim de 1,5 i 
una atenuació mínima de 40dB a 1200MHz i a 1600MHz. 
 
Analitzant el filtre a l’analitzador de Xarxes Agilent® N5242A del laboratori del RSLab 
s’ha obtingut la següent resposta freqüencial. En Figura 4.23 es poden veure representats 
els valors S11 i S12 que s’han mesurat en el filtre, veient satisfactòriament el seu resultat. 
 

  
 
4.5.1.3 Mesclador 
Un cop s’ha filtrat el senyal mitjançant el filtre pas banda, el següent element que hi ha a la 
cadena de IF, és el mesclador. Aquest mixer trasllada el senyal útil  de 1400MHz a la 
freqüència de 312MHz. Aquesta nova freqüència molt més baixa serà a la qual s’entregarà 
el senyal al convertidor analògic – digital.  
 
Per poder traslladar el senyal útil a una freqüència de 312MHz, és necessari que al mixer li 
arribi un senyal de OL2 de 1088MHz. D’aquesta manera es porta a terme la segona 
conversió en freqüència que s’ha esmentat en l’apartat 3.3. 
  
El mixer utilitzat és el MCA1-24+ del fabricant Mini-Circuits®. Aquest mesclador treballa 
en un marge freqüencial de entre 300 i 2400 MHz i dóna una senyal de IF de entre DC i 
700MHz. Tal i com es pot veure a la Taula 4.10 té unes pèrdues de conversió de 7,00 dB i 
un aïllament RF-OL de 43,47 dB. Aquest element és un dispositiu passiu que no necessita 
alimentació, però requereix que el senyal de OL2 tingui una potència mínima de +7dBm. 

 Figura 4.23 Paràmetres S11 i S12 del BP65R1404S110A.  
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Com que el senyal d’entrada del mesclador és sempre a freqüència constant, ja s’estigui 
reben senyal d’un satèl·lit en la banda C o en la banda X, el senyal de l’oscil·lador local 2, 
sempre serà a la mateixa freqüència.   
 
 
4.5.1.4 Amplificador Banda Base 
Després de conversió del senyal útil a la freqüència de 312MHz, l’harmònic que interessa 
és el segon. Aquest segon harmònic és 7 dB per sota la potència que tenia el senyal abans 
del mixer. És per aquest motiu que la següent etapa és una amplificació del senyal. Per 
realitzar aquest operació s’utilitza l’amplificador ADL5530 del fabricant Analog 
Devices®.  
 
Aquest amplificador té un guany de 16dB i una factor de soroll de 2.5 dB a 312MHz 
(veure Taula 4.11). D’aquest manera s’adequa el senyal al nivell de potència necessari per 
a que la targeta digitalitzadora converteixi el senyal analògic en digital.  
 
 

 
Marge Freqüencial 

(GHz) 
Guany 
(dB) 

Factor de Soroll 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

ADL5530 DC – 1 16 2,5 36 
Taula 4.11 Característiques principals del ADL5530.  

 
L’amplificador ADL5530 està alimentat a 5V i per tant utilitza el mateix regulador de 
tensió que els que s’ha utilitzat en les altres etapes de les diferents cadenes. Aquest 
regulador és el ADP3303AR-5. 
 
 
4.5.1.5 Filtre passa baixos a Banda Base 
Finalment l’últim element de etapa de freqüència intermitja és un filtre passa baixos. 
Aquest filtre té la missió de eliminar aquells harmònics no desitjats que ha generat el 
mesclador de freqüències i que posteriorment han estat amplificats per l’amplificador de 
l’apartat 4.5.1.4. A més a més, elimina el soroll de freqüències altes i entrega  el senyal net 
de interferències a convertidor A/D. 

 
Marge 

Freqüencial 
(RF, OL) 

(MHz) 

Marge 
Freqüencial 
(IF) (MHz) 

Conversion 
Loss (dB) 

LO-RF 
isolation 

(dB) 
LO Power 

(dBm) 

MCA1-24+ 300 – 2400  DC - 700 7,00 43,47 +7 
Taula 4.10 Característiques principals del MCA1-24+ 
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El filtre escollit és el LFCN-530D+ del fabricant Mini-Circuits®. Aquest component 
passiu es caracteritza per tenir una banda de pas que va des de DC fins a 530 MHz amb 
unes pèrdues d’inserció menors a  1,0 (veure Figura 4.24). 
 

 
 
Finalment podem observar a la Figura 4.25 el fitxer .brd de CAD EAGLE® amb el mixer 
de l’apartat 4.5.1.3 a l’esquerre, l’amplificador de l’apartat 4.5.1.4 al centre i el filtre 
LFCN-530D+ a la dreta. A continuació hi ha el connector SMA com a últim element de 
l’etapa IF. A la Figura 4.26 es veu el muntatge final de la PCB. 
 

  
 

  
Figura 4.25 Esquema en Eagle del mixer MCA1-24+ a l’esquerra, l’amplificador ADL5530 al 

centre amb el filtre LFCN-530D+ i el connector SMA a la dreta. 

 
Figura 4.24 Pèrdues d'inserció i VSWR del LFCN-530D+. 
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4.6 Compliment de les hipòtesis preses 
 
En aquest apartat s’analitza la correcte elecció dels components descrits anteriorment, de 
tal manera que es compleixin les condicions: 
  Guany del receptor en banda C:  31,14 < GRF < 51,53dB.  Guany del receptor en banda X:  22,78 < GRF < 54,13dB.  Factor de soroll del receptor  RF < 3dB. 

 
 

Aquestes condicions es tindran presents per tot el receptor, és a dir, unint les cadenes de 
RF amb l’etapa de IF. 
 
L’expressió del guany de tot el receptor es calcula a partir dels guany dels seus elements.  
 

GT= G1·G2····GN     (4.1) 
 
 A la Taula 4.12 i a la Taula 4.13 es poden observar les característiques dels elements del 

receptor en les dues bandes freqüencials. Substituint el valor de la taula en l’equació 4.1 
s’obté: 
 

Receptor en banda C:  GT = 45,73 dB. 
Receptor en banda X:  GT = 46,86 dB. 

 
 
D’aquesta manera es compleixen les hipòtesis presses per tal de que el soroll tèrmic del 
receptor predomini al soroll de quantificació del convertidor A/D. 
 

  
Figura 4.26 Muntatge de final de la etapa de IF. 
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Taula 4.12 Paràmetres dels components del receptor en Banda C.  

 
 

 Guany 
(dB) 

Factor de 
Soroll (dB) 

IP3,i 
(dBm) 

Selectivitat 
(dB) 

LNA HMC564LC4 17 1,8 25 - 
AMP HMC564LC4 17 1,8 25 - 

Filtre línies acoblades -6 6  30 
Mixer MCA1-12G+ -6,40 6,40 11 - 
Filtre LFCN-1700+ -1,2 1,2 - 40 
AMP HMC478SC70 20 2,5 31 - 

Filtre BP65R1404S110A -2 2 - 42 
Mixer MCA1-24+ -7,04 7,04 6 - 

AMP ADL5530 16 2,5 36 - 
Filtre LFCN-530D -0,5 0,5 - 40 

 
Taula 4.13 Paràmetres dels components del receptor  en Banda X.  

 
Per tal de calcular el factor de soroll de la cadena RF en banda C i banda X utilitzarem la 
fórmula de Friis per tots els element de la cadena: 
 

321
1 1 2 1 2 1

1 11 ... NT
N

F FFF F G G G G G G 
                                        (4.2) 

 
 
On Fi i Gi són respectivament el factor de soroll i el guany de l’element i-èssim de la 
cadena del receptor. A partir dels paràmetres de les Taula 4.12 i Taula 4.13, es calcula 
utilitzant l’equació (4.2) un Factor de soroll equivalent de: 
 

 Guany 
(dB) 

Factor de 
Soroll (dB) 

IP3,i 
(dBm) 

Selectivitat 
(dB) 

LNA HMC604LP3E 14 1,5 26 - 
AMP HMC311ST89E 14,5 5 24 - 

Filtre P/N 5515BP15B725 -1,8 1,8 - 22 
Mixer MCA1-12G+ -6,23 6,23 11 - 
Filtre LFCN-1700+ -1,2 1,2 - 40 
AMP HMC478SC70 20 2,5 31 - 

Filtre BP65R1404S110A -2 2 - 42 
Mixer MCA1-24+ -7,04 7,04 6 - 

AMP ADL5530 16 2,5 36 - 
Filtre LFCN-530D -0,5 0,5 - 40 
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FbandaC= 1,81 dB. 
FbandaX= 1,87 dB. 

 
 
Un cop s’ha calculat el factor de soroll, obtenim una potència de soroll a l’entrada del 
receptor en banda C: 
   01 91,93 i bandaCAN k T F T B dBm         
 
 
I una potència de soroll a l’entrada del receptor en banda X: 
   01 91,80 i bandaXAN k T F T B dBm         
 
 
A la sortida del receptor, el soroll també es veu multiplicat pel guany del receptor. 
En banda C tindrem un potencia de soroll a la sortida del receptor de: 
 

 - 44,80 dBmo i TbandaCN N G    
 
I en banda X, aquesta potència de soroll a la sortida és: 
 

 -41,94 dBmo i TbandaXN N G    
 
 
D’aquesta manera es corrobora que la potència del soroll de quantificació serà inferior que 
la del soroll tèrmic per els cinc nivells i dins d’un fons d’escala de fins a 10V de la targeta 
digitalitzadora (veure apartat 3.7.3). 
 
Finalment un altre paràmetre que és interessant calcular per tal de caracteritzar el receptor, 
és el punt d’intersecció de 3er ordre. Un valor elevat d’aquest paràmetre ofereix la 
capacitat del receptor de treballar en un marge més ampli sense senyals interferents. 
Aquest paràmetre indica el valor de potència a l’entrada pel qual coincideixen a la sortida, 
el valor de la potència del senyal fonamental i el del senyal espúria del 3er harmònic.  
 
La fórmula per calcular el punt d’intersecció de 3er ordre de tota la cadena del receptor és: 
 

q
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N
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...11                      (4.3) 

 
On: 

 2
1 mq  

 m=3 tractant-se del l’ordre del producte d’intermodulació.  IPi,x , punt d’intersecció a l’entrada d’ordre i de l’element x-èssim. 
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Quan es té un filtre passa banda el punt d’intersecció es calcula de la següent manera: 
 

Lm
mIPIP ii  1

'                                                 (4.4) 
 
On:   IPi’ és el punt d’intersecció a l’entrada del filtre.  IPi és el punt d’intersecció a la sortida del filtre.    és la selectivitat del filtre.   L  són les pèrdues d’inserció en la banda de pas. 
 
 
Substituint el valors de les Taula 4.12 i Taula 4.13 en les equacions 4.3 i 4.4 obtenim un 
punt d’intersecció del receptor en banda C de: 
 

3 9,16 dBmbandaCIP   
 
I en banda X: 

3 7,87 dBmbandaXIP   
 

4.6.1 Caracterització de les cadenes de RF i IF 
Un cop s’ha comprovat que es compleixen els diferent requisits de disseny, s’ha 
d’assegurar que després de la implementació dels diferents circuits, es seguiran complint 
aquestes especificacions. 
 
Per comprovar-ho s’analitzaran les diferents etapes per separat. Mitjançant els generadors 
de senyal HP 8340B i HP 83752A es simularan els senyals d’entrada provinent del satèl·lit 
i el senyal dels diferents oscil·ladors locals. 
 
 
4.6.1.1 Cadena de RF en banda C 
En el cas de la cadena de RF en banda C, es genera una senyal d’entrada de -10dBm a 
5,3GHz mitjançant el generador de senyal HP 8340B. Utilitzant un atenuador de 30dB, 
s’obtindrà un senyal a la entrada de la cadena de RF en banda C de -40dBm. 
 
D’altre banda com a oscil·lador local es genera un to a 3900MHz amb una potència de 
7dBm. 
 
Amb aquestes condicions, a la sortida del filtre passa baixos LFCN-1700+, s’obté una 
senyal amplificada y traslladada a 1400MHz amb una potència de -22,26dBm. 
 
De la mateixa manera es realitza el mateix anàlisis per l’altre cadena de RF en banda C. En 
aquest cas s’obté una senyal de sortida de -22,84dBm a 1400MHz. 
 
Finalment es calcula els guanys de les dues cadenes de RF: 
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1 1 1 ( 22, 26) ( 40) 17,74 dBbandaC OUT ING P P        
2 2 2 ( 22,84) ( 40) 17,16 dBbandaC OUT ING P P        

 
Tot i la diferència en el guany de les dues cadenes, els resultats s’aproximen al valor teòric 
de Gteòric=19,27dB. 
 
4.6.1.2 Cadena de RF en banda X 
Per tal de fer el mateix anàlisi que en l’apartat anterior amb la cadena de RF en banda X, 
s’ha generat amb HP 8340B i un atenuador de 30dB, una senyal -40dBm a 9,65GHz. Com 
a senyal provinent de l’oscil·lador local es genera un to a 8250MHz amb una potència de 
7dBm. 
A les sortides de les dues cadenes obtindrem unes senyals a 1400MHz amb unes potències 
de POUT1=-21,04dBm i POUT2=-22,8dBm. 
 
Per tant els guanys de les dues cadenes de RF són: 

 
1 1 1 ( 21,04) ( 40) 18,96 dBbandaX OUT ING P P        

2 2 2 ( 22,80) ( 40) 17,20 dBbandaX OUT ING P P        
 
 
De nou es veu una diferència de guany entre les dues cadenes, però es donen per bons els 
resultats ja s’aproximen al valor teòric de Gteòric=20,40dB. 
 
 
4.6.1.3 Etapa de IF 
Un cop s’ha realitzat l’anàlisi del comportament de les dues cadenes de RF del SABRINA 
Compacte, s’aprofitarà els seu bon funcionament per obtenir una senyal a la freqüència de 
1400MHz amb P1IN= -22,26dBm i P2IN=-22,84dBm (senyals corresponents a les sortides de 
la cadena de RF en banda C per una entrada de -40dBm a 5300MHz). 
 
Com a senyal provinent del oscil·lador local es generarà un to a 1088MHz de 7dBm. 
 
A les sortides de les dues cadenes obtindrem unes senyals a 312MHz amb unes potències 
de POUT1=2,35dBm i POUT2=1,52dBm. 
 
Per tant el  guany de les dues etapes de IF són: 

 
1 1 1 (2,35) ( 22,26) 24,61 dBIF OUT ING P P       
2 2 2 (1,52) ( 22,84) 24,36 dBIF OUT ING P P       

 
 
Uns valors satisfactoris tenint amb compte un valor teòric de Gteòric=26,46dB 
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4.6.1.4 Diferències entre el valor teòric i el valor real. 
Com es pot observar en els apartats anteriors, s’evidencia una diferència entre els valors 
reals i els valors teòrics del guanys de les diferents cadenes del receptor. Aquesta 
diferència està al voltant dels 2dB, sent el valor real inferior al teòric. 
 
Aquesta disminució del guany es deguda a factors com: 
  Pèrdua de senyals en els connectors SMA. 

  Metodologia de soldadura utilitzant llapis de soldadura envers de forn. Això fa que 
l’estany no es distribueixi uniformement i apareguin pèrdues en les unions dels 
diferents components i la línia de transmissió. 
  Pèrdues en les transicions de tecnologia CPWG a Microstrip i al inrevés. 
  Els atenuadors de la senyal d’entrada no són precisos i poden afegir més pèrdues 
que les teòriques. 
  Errors i precisió dels aparells de mesura. 
  Pèrdues en el cablejat. 
  Altres. 

 
Tenint en compte tots aquest factors, i sabent que els valors obtinguts estan dins dels 
requisits de disseny, es donen els resultats com a satisfactoris. 
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5 DISSENY DELS SUBSISTEMES DELS 
OSCIL·LADORS LOCALS I ALIMENTACIÓ 
DEL RECEPTOR 

5.1 Introducció 
La realització d’un receptor superheterodí de doble conversió, implica la utilització 
d’oscil·ladors locals per traslladar el senyal útil a una banda freqüencial a la que la targeta 
d’adquisició pugui realitzar de manera correcta la transformació del senyal analògic a una 
senyal digital. En aquest capítol s’explica com es generen els diferents tons freqüencials 
per poder portar a terme aquesta conversió. 
 
El capítol està dividit en sis apartats: 
  El sintetitzador de freqüències.  Etapa de OL per a la cadena de RF en banda C.  Etapa de OL per a la cadena de RF en banda X.  Etapa de OL per a la cadena de IF.  Caracterització del sistema.  Alimentació del sistema. 
 
En cada un dels apartats anomenats, es fa per una banda, una descripció de les funcions 
que realitza cadascun d’ells dins del receptor, i per altra banda, es descriu quins són els 
paràmetres que s’han tingut en compte pel seu disseny. Posteriorment s’explica com s’han 
implementat les diferents etapes, i finalment també s’ha fet una parametrització del seu 
comportament.  
 
Pel disseny d’aquest subsistemes s’ha utilitzat la mateixa eina de disseny que a l’apartat 4. 
El CAD EAGLE® (Easily Applicable Graphical Layout Editor) és una eina molt útil i 
senzilla pel disseny de les diverses PCB’s. 
 
 
5.2 El sintetitzador de freqüències 
El sintetitzador de freqüències és un subsistema basat en un PLL (Phase Locked Loop) 
amb la funció de generar una senyal sinusoïdal a una freqüència programada per l’usuari a 
partir d’un senyal de referència que se li proporciona. El senyal generat és un múltiple de la 
referència, gràcies a un bucle de realimentació que va minimitzant la diferència de fase 
entre el senyal generat i el senyal de referència. 
 
Un cop el senyal de referència entra en el PLL es divideix amb un comptador R. El resultat 
serà una senyal de rellotge que agafarà el comparador de fase per tenir una bona resolució 
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freqüencial. El comparador de fase compara la fase del senyal provinent de l’Oscil·lador 
controlat per tensió o VCO (Voltage-Controlled Oscillator) a través d’un divisor N, i la 
fase del senyal provinent del divisor R. La diferència entre els dos senyals genera un 
voltatge error que s’aplica novament a l’entrada del VCO, que fa els canvis oportuns per 
enganxar-se de nou al senyal de referència (veure Figura 5.1). 
 

 
D’aquesta manera el senyal de sortida del PLL és: 
 

REFOUT IN
FF N F NR                                                  (5.1) 

 
 
5.2.1 Disseny 
Per dissenyar el sintetitzador de freqüències, s’ha tingut present la necessitat de tenir un 
senyal “clock” o de referència i una placa per el control del PLL que porta el sintetitzador 
per tal que aquest generi el to desitjat.  
 
 
5.2.1.1 Clock 
El “clock” o senyal de referència, és un to de 0 dBm de potència a una freqüència de 
10MHz. Aquest senyal és necessàri que sigui molt estable, ja que les seves petites 
oscil·lacions podrien afectar al comportament del PLL. 
 
Es per això que s’ha utilitzat el cristall OX6749 del fabricant Raltron®. Aquest oscil·lador 

té una gran estabilitat freqüencial (0,01 PPM en el rang de 0-70ºC) i un soroll de 
fase baix (-130dBc/Hz a 10 Hz). 

 
La PCB dissenyada pel OX6749 i el seu esquema elèctric es poden observar a la  
 
Figura 5.2:  

 Figura 5.1 Diagrama de blocs d'un PLL. 
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Figura 5.2 Esquema EAGLE del Clock.  
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5.2.1.2 Sintetitzador 
Per tal de generar els dos tons necessaris pel SABRINA Compacte, s’ha optat pels 
sintetitzadors intel·ligents del fabricant Synergy® Microwave Corporation. 
 
Aquest sintetitzadors són fàcils de programar mitjançant un codi en hexadecimal on s’hi 
indica la freqüència desitjada. A més s’ha optat per ells degut a les bones característiques 
del senyal que generen.  
 
Per tal de traslladar el senyal de RF en banda C fins a la freqüència intermitja IF, s’utilitza 
el model FSW200400-100. Gràcies a ell es genera un to freqüencial depenent del satèl·lit 
que es vulgui rebre de entre 3900 - 4005 MHz. 
 
El FSW200400-100 també s’utilitza per traslladar el senyal de RF en banda X fins a la 
freqüència intermitja de IF. En aquest cas es genera una senyal de 2750 MHz que és 
posteriorment multiplicada per un factor 3 i així s’obtenen els 8250 MHZ necessaris per 
traslladar el senyal provinent del Terrasar-X a la freqüència intermitja.  
 
Tal i com s’observa a la Taula 5.1 entre les propietats del FSW200400-100 destaquen un 
baix soroll de fase i un baix nivell d’espuris. 
 

Rang de freqüències 2000 – 4000 MHz 
Freqüència de referència 10 MHz 

Increments mínims de 
freqüència 1000 KHz 

Voltatge d’alimentació 3.3 V 
Potència de sortida+ 3 dBm ± 3 dB 
Supressió d’espuris -70 dBc 

Soroll de fase  
(valors típics) 

@1 KHz   -85 dBc/Hz 
@10 KHz   -85 dBc/Hz 

@100 KHz   -110 dBc/Hz 
Taula 5.1 Especificacions del FSW200400-100 de Synergy®.  

 
D’altre banda per poder realitzar la segona conversió en el SABRINA Compacte, s’ha 
escollit el model FSW80150-10. Aquest sintetitzador genera un to a una freqüència de 
1088MHz. D’aquesta manera s’aconsegueix traslladar el senyal útil provinent de l’etapa de 
IF a 1400MHz, fins als 312MHz. Aquests 312MHz serà la freqüència final a la qual es 
digitalitza el senyal en el convertidor analògic-digital. Aquest sintetitzador posseeix unes 
característiques molt semblants a les del FSW200400-100, però permet seleccionar 
freqüències separades per 0,1MHz entre elles (veure Taula 5.2). 
 

Rang de freqüències 800 – 1500 MHz 
Freqüència de referència 10 MHz 

Increments mínims de 
freqüència 100 KHz 

Voltatge d’alimentació 3.3 V 
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Potència de sortida+ 5 dBm 
Supressió d’espuris -70 dBc 

Soroll de fase  
(valors típics) 

@1 KHz   -75 dBc/Hz 
@10 KHz   -92 dBc/Hz 

@100 KHz   -118 dBc/Hz 
Taula 5.2 Especificacions del FSW80150-10 de Synergy®.  

 
A l’hora de fer el disseny de la PCB amb l’eina CAD EAGLE® s’ha optat per compartir el 
mateix disseny per els dos models de sintetitzador. Això ha estat possible ja que tan el 
FSW80150-10 com el FSW200400-100 comparteixen la mateixa petjada o footprint sobre 
un substrat Rogers® RO4350BTM de 20 mils de gruix. 
 
A través d’un connector de 14 pins es proporcionen les entrades necessàries per programar 
i alimentar el diferents xips de Synergy® a excepció del senyal de referència a 10MHz 
provinent del clock, i una alimentació externa de 15V necessària per aconseguir el màxim 
rang de freqüències programables pel sintetitzador. 
 
Les senyals de CLK, DATA i LE (Load Enable) provinents del PIC11 que controla el 
sintetitzador entren a la PCB a través del connector de 14 pins fins a un buffer, el 74HC125 
de NXP®. Aquest buffer està alimentat per el regulador de tensió LM1117 de National 
Semiconductors® a 5V. Paral·lelament,  els xips de Synergy® són alimentats amb una 
tensió de 5V provinents del regulador de tensió ADP3303AR-5 de Analog Devices®. 
 
A la  es pot observar el disseny en Eagle® i l’esquema elèctric de la PCB del sintetitzador 
amb tots el elements principals comentats en aquest apartat i el conjunt d’elements passius 
necessaris pel correcte funcionament de la placa. Els dos SMA que es poden observar 
corresponen al senyal d’entrada o de referència a 10MHz i al senyal de sortida a la 
freqüència desitjada.  
 

                                                 
11 Peripheral Interface Controler 
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Figura 5.3 Esquema EAGLE del sintetitzador de freqüències. 
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5.2.1.3 Placa controladora del PLL 
Per programar els diferents sintetitzadors és necessari envia’ls-hi els corresponents 
registres de configuració a traves del connector de 14 pins, i així generar la freqüència 
desitjada. Aquest registres són configurats en el PIC DLP-2232PB del fabricant DLP 
Design® (veure Figura 5.4).  
 

 
 
La principal característica de DLP-2232PB és l’avantatge de ser programable a través de 
USB, un estàndard que facilita el seu ús mitjançant un ordinador portàtil o de sobretaula. El 
PIC està programat per realitzar les següents operacions un cop s’ha connectat 
l’alimentació: 

- Mirar si s’està connectat a algun sintetitzador a través de les tres sortides que té. 
- Si n’és el cas, envia una configuració per defecte. 
- Es manté preparat per rebre més dades de control. 

 
En el SABRINA Compacte, s’ha assignat la sortida 1 del DLP-2232PB al sintetitzador 
FSW80150-10, mentre que la sortida 2 s’ha assignat al FSW200400-100. D’altra banda la 
sortida 3 de la placa controladora resta lliure per a futures modificacions. 
 
 
5.2.2 Programació 
 
Per programar els diferents sintetitzadors s’ha utilitzat la mateixa placa controladora que en 
els SABRINA C i SABRINA X. D’aquesta manera s’han aprofitat hores de configuració 
del PIC i exclusivament s’ha hagut de crear els arxius .bit. Aquest fitxer conté la 
informació necessària per a que el sintetitzadors de Synergy® Microwave Corporation 
generin el to a la freqüència desitjada.  
 
Per poder crear aquest arxiu s’ha seguit el següents procediments:  
 

- S’ha utilitzat el projecte  *.ise utilitzat en les versions anteriors de SABRINA amb 
el software Xilinx®. 
 

 Figura 5.4 Controladora del PLL DLP-2232PB utilitzada en el SABRINA Compacte. 
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- En la carpeta  *.psm s’han editat les freqüències dels diferents arxius  *.bit que es 
volen crear. Aquestes freqüències s’escriuran en hexadecimal. 

 
- En el cas del SABRINA Compacte es configuren les següents freqüències:  3,9 GHz  3B8260  3,93 GHz  3BF790  2,75 GHz  29F630  1,088 GHz  109A00 

 
- Un cop s’han creat els fitxers  *.bit, es carreguen a la DLP-2232PB utilitzant el 

programa BitloadApp (veure Figura 5.5) i automàticament els sintetitzadors donen 
els tons desitjat. Per tal d’agilitzar la feina de programar els sintetitzadors en funció 
del satèl·lit que es vulgui rebre, s’ha creat una biblioteca amb diferents arxius *.bit, 
de manera que per a cada canvi de configuració, només s’hagi de carregar el fitxer 
adient utilitzant el BitloadApp. Aquest fet simplifica molt el procés de configuració 
del SABRINA Compacte. 

 
 
5.2.3 Caracterització 
Un cop finalitzada l’etapa de disseny dels sintetitzadors, es procedeix a la implementació 
de les diferents PCB’s per cadascun d’ells. A la Figura 5.6 es mostra el resultat final. 
 

 Figura 5.5 Interface del BitloadApp. 
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A l’hora de caracteritzar els sintetitzadors, es mesuren dos paràmetres com són el nivell de 
potència i el soroll de fase. Per realitzar aquestes mesures s’utilitzarà l’analitzador 
d’espectres disponible al RSLab. A la Figura 5.7 s’observa la potència del to generat a 
2750MHz corresponent a la etapa de O.L. per la cadena de RF en banda X. 
 

 
 
D’altra banda el soroll de fase és un paràmetre indicatiu de la puresa espectral del to 
generat i s’expressa com a dB relatiu a una portadora (dBc/Hz) per un offset determinat de 
la portadora. 
 

  
Figura 5.6 Muntatge de la PCB amb el  FSW80150-10 de Synergy®, el 74HC125 de Phillips®, 

el LM1117 de National Semiconductors®, el ADP3303AR-5 de Analog Devices® i altres 
elements passius. 

 Figura 5.7 Potència del to generat pel FSW200400-100 @ 2750MHz 
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Per tal de poder comparar els resultat experimentals obtinguts amb els valors teòrics 
especificats en el datasheet del sintetitzador, s’ha realitzat la mesura del soroll de fase per 
offsets de 1KHz, 10KHz i 100KHz. A la Figura 5.8 es mostra la mesura del soroll de fase 
del FSW80150-10 a @100KHz.  

 
 
A la Taula 5.3 es mostren els nivells de potència i els sorolls de fase per a totes les 
possibles configuracions que pot assolir el SABRINA  
 
Sintetitzador Potència 

(dB) 
Soroll de Fase (dBc/Hz) 

Offset @ 
1KHz Offset @ 1KHz Offset @ 1KHz 

FSW80150-10   
@ 1088MHz 5.74 -49.89 -63.18 -79.97 

FSW200400-100  
@ 3900MHz -0.73 -67.96 -71.16 -82.56 

FSW200400-100  
@ 2750MHz 0.04 -56.01 -69.63 -84.87 

Taula 5.3 Caracterització del la potencia i el soroll de fase dels diferents sintetitzadors  
 
Tot i les petites diferències entre els valors teòrics i els experimentals, els resultats 
obtinguts es donen per acceptables. 
 
 

 Figura 5.8 Mesura del soroll de fase @100KHz del FSW80150-10 
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5.3 Etapa de O.L. per a la cadena RF en banda C 
La etapa de O.L. per a la cadena de RF en banda C, serà instal·lada en el receptor quan es 
vulgui rebre el senyal provinent de satèl·lits que emeten en aquesta banda. Juntament amb 
aquesta etapa serà necessari programar el sintetitzador de freqüències FSW200400-100 per 
a que generi un to a 3900 MHz (en el cas de rebre el ERS). 
 
Aquesta etapa és l’encarregada d’amplificar i filtrar el to de 3900MHz a nivells de potència 
adients per als mixers MCA1-12G+ de cada un dels canals que es vulgui tenir. En un 
primer disseny es va realitzar una etapa de O.L., amb sortides per a dos canals, però amb 
previsió de que el receptor sigui ampliat fins a 4 canals, es va tornar a dissenyar la etapa, 
aquest cop amb 4 sortides. 
 
Aquesta etapa està formada per una sola PCB on hi ha els següents elements: 
  Un amplificador encarregat d’amplificar el senyal provinent del sintetitzador de 

freqüències FSW200400-100.  
  Un filtre passa baixos, que elimina senyals interferents en freqüències superiors  a 
la desitjada. 

  Un filtre passa alts, que elimina senyals interferents en freqüències inferiors  a la 
desitjada. 
  Un divisor de potència encarregat de dividir el senyal en dos sortides.  
 

 
Amb aquest elements es pot repartir el senyal provinent del sintetitzador de freqüències en 
dos camins diferents. Repetint la composició dels elements citats s’aconseguirà dividir el 
senyal en dos nous camins, obtenint d’aquesta manera 4 sortides en el conjunt de la PCB 
tal i com es veu a la Figura 5.9. 

 
 
5.3.1 Elements de l’etapa de OL per a la cadena RF en banda C 
Seguidament es detallen les principals característiques dels elements que formen aquesta 
etapa així com el disseny que s’ha realitzat per tal de concatenar-los dins d’una mateixa 
PCB. També es pot observar a la Figura 5.10 l’esquema elèctric de la etapa. 

 Figura 5.9 Esquema de la etapa de OL per a la cadena de RF en banda C.  
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Figura 5.10 Esquema de la etapa de OL per a la cadena de RF en banda C.  
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5.3.1.1 Amplificador  
El primer element que apareix en la etapa de OL per a la cadena de RF en banda C és un 
amplificador que treballa en aquesta banda. Aquest amplificador augmentarà la potència 
del to provinent del sintetitzador per ser filtrat i dividit en varies sortides, i així arribi al 
mixer MCA1-12G+ amb un nivell de potència suficient. Segons els requeriments del 
MCA1-12G+, aquest nivell haurà de ser de +7dBm. 
 
L’amplificador utilitzat és el HMC311ST89E del fabricant Hittite®. Aquest amplificador 
ja s’ha utilitzat amb èxit en la cadena de RF en banda C (veure apartat  4.3.1.2), donant un 
bon comportament. L’amplificador és alimentat amb una tensió de +5 V pel regulador de 
tensió ADP3303AR-5. A la Taula 5.4 es poden observar les principals característiques 
d’aquest element.  
 

 
 
5.3.1.2 Filtre passa baixos 
Després d’haver amplificat el to provinent del sintetitzador de senyal, es necessari filtrar-lo 
per eliminar el soroll no desitjat. En les freqüències en que es generen els diferents tons per 
sintonitzar amb els satèl·lits de la banda C no s’ha trobat cap filtre pas banda que satisfaci 
les especificacions de disseny. Per aquest motiu que s’ha optat per unir un filtre passa 
baixos i un filtre passa alts. La unió de les bandes de pas dels dos filtres coincidirà amb la 
banda freqüencials dels tons que es vulguin generar. 
 
El primer filtre que hi ha és el filtre passa baixos LFCN-3800+ del fabricant Mini-
Circuits®. Aquest filtre té una banda de pas que va de DC a 3900 MHz i unes pèrdues 
d’inserció inferiors a 0,95 dB, a més d’una bona relació d’ona estacionaria VSWR tal i 
com es mostra a la  
Figura 5.11. 
 
 

 
Marge Freqüencial 

(GHz) 
Guany 
(dB) 

Factor de Soroll 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

HMC311ST89E DC – 6  15 4.5 27 
Taula 5.4 Característiques principals del HMC311ST89E. 
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5.3.1.3 Filtre passa alts 
A continuació del filtre passa baixos LFCN-3800+, hi ha el filtre passa alts HFCN-3500+ 
de Mini-Circuits®. Aquest és un filtre comercial SMD que elimina la component de 
continua del senyal i totes aquelles interferències a baixa freqüència. 
 
La seva freqüència de tall està molt propera a la freqüència del to generat. Aquest fet fa 
que a 3900 MHz tingui unes pèrdues d’inserció de 1,17 dB. Aquestes pèrdues s’han tingut 
en compte a la hora de dissenyar la etapa de O.L., triant un amplificador adient per 
compensar aquestes pèrdues. A la Figura 5.12 es pot observar el comportament d’aquest 
component en relació les pèrdues d’inserció i la relació d’ona estacionaria. 
 

 
 
5.3.1.4 Divisor de potència 
Un cop el to generat pel sintetitzador de freqüències s’ha amplificat i filtrat es dividirà en 
dos camins iguals. Per portar a terme aquesta operació, s’utilitzarà el divisor de potència 
SCN-2-45+ de Mini-Circuits®. Aquest element reprodueix el senyal que li entra per 
l’entrada en dos sortides idèntiques. Aquest divisor opera en la banda freqüencial que va de 
3700 MHz fins a 4200 MHz, introduint unes pèrdues de 1dB com a màxim. S’ha de tenir 
present que apart de les pèrdues d’inserció que introdueix el component, es tindrà una 
reducció de 3dB en el nivell de potència, degut al haver dividit el senyal en dos camins. 
 
En la Taula 5.5 es mostren les característiques del SCN-2-45+ més destacades: 
 

 
 

  
Figura 5.12 Pèrdues d'inserció i VSWR del LFCN-530D+. 

 
Marge Freqüencial 

(MHz) 
Pèrdues 

d’inserció 
(dB) 

Aïllament 
(dB) 

Desequilibri en 
l’amplitud de les 

sortides (dB) 
SCN-2-45+ 3700 – 4200  0,7 19,05 0,2 

Taula 5.5 Característiques principals del SCN-2-45+ 
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Finalment després d’haver dividit el senyal en dos camins iguals, es repetirà el procés que 
s’ha explicat per tal de doblar aquestes dos sortides a quatre. Així repetirem el procés de 
amplificar amb el HMC311ST89E, filtrar amb el LFCN-3800+ i el HFCN-3500+, i 
posteriorment dividir el senyal amb el divisor SCN-2-45+. 
 
D’aquesta manera obtindrem el disseny en Eagle® que es mostra en la Figura 5.13. 
 
Finalment un cop soldada, la PCB tindrà l’aparença de la Figura 5.14. 
 

  
 

  
 

  
Figura 5.14 Muntatge de la PCB de l’etapa de O.L per a la cadena de RF en banda C. 

  
Figura 5.13 Esquema en Eagle de l’etapa de O.L per a la cadena de RF en banda C. 
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5.4 Etapa de O.L. per a la cadena RF en banda X 
En aquest apartat es descriuen els element de la etapa de O.L. per a la cadena de RF en 
banda X. Aquesta etapa de O.L, genera el to necessari per a rebre el senyal provinent de 
satèl·lits que operen en banda X. 
 
Simultàniament a la instal·lació d’aquesta etapa en el receptor, serà necessària la 
programació del sintetitzador de freqüències FSW200400-100 per a que generi un to a 
2750MHz. 
 
Per tal de treballar amb senyals de la banda X, seria necessari utilitzar sintetitzadors de 
freqüència capaços de generar senyals a aquesta banda, però en la actualitat no hi ha cap 
sintetitzador que compleixi les especificacions necessàries. 
 
És per aquest motiu que s’ha optat per rendibilitzar la utilització del FSW200400-100, 
generant un to a freqüència baixa i multiplicant-la per un factor 3. D’aquesta manera 
s’aconsegueix un to en banda X. En aquesta etapa també s’intercalen entre el sintetitzador i 
el multiplicador de freqüències, amplificadors i filtres per adequar el to als requisits exigits 
per el Mixer MCA1-12G+ de la cadena de RF. Finalment i per tal de reproduir el to en 4 
canals s’ha dissenyat un divisor Wilkinson. 
 
 
Aquesta etapa està formada per una sola PCB on hi ha els següents elements: 
  Un amplificador encarregat d’amplificar el senyal provinent del sintetitzador de 

freqüències FSW200400-100.  
  Un filtre pas banda, que eliminarà senyals interferents de freqüències fora de la 
banda d’interès. 

  Un multiplicador de freqüència  que elevarà la freqüència del senyal útil des de 
2750MHz a 8250MHz.  
  Un amplificador encarregat d’amplificar el senyal provinent del multiplicador de 
freqüències.  
  Un filtre pas banda, que elimina senyals interferents sense atenuar el to generat a 
8250MHz. 
  Un divisor Wilkinson que reparteix el to en quatre canals idèntics. 
 

 
A la Figura 5.15 es pot observar com queden distribuïts els elements anteriors. 
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5.4.1 Elements de l’etapa de OL per a la cadena RF en banda X 
A continuació es mostra una descripció de les característiques dels elements que formen 
aquesta etapa. També s’hi pot observar el mètode que s’ha seguit per tal d’integrar-los en 
una sola PCB i el seu esquema elèctric en la Figura 5.16. 
 

  
Figura 5.15 Esquema de la etapa de OL per a la cadena de RF en banda X. 
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Figura 5.16 Esquema de la etapa de OL per a la cadena de RF en banda X. 
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5.4.1.1 Amplificador 
Per amplificar el senyal que prové del sintetitzador, s’utilitzarà l’amplificador 
HMC311ST89E del fabricant Hittite®. Un cop més aprofitem la polivalència d’aquest 
amplificador que ha donat molt bons resultats. Aquest amplificador és alimentat amb una 
tensió de +5 V pel regulador de tensió ADP3303AR-5. 
 
El HMC311ST89E elevarà la potència del to generat fins a 13 – 17 dBm que és el nivell de 
potència que requereix el multiplicador de freqüència 
 
En la Taula 5.4 es poden observar les principals característiques d’aquest element en les 
freqüències.  
 
 
5.4.1.2 Filtre pas Banda 
Un cop s’ha amplificat el to desitjat, es filtra amb un filtre pas banda per tal d’eliminar el 
soroll i les interferències generades en el procés d’amplificació. 
 
El filtre utilitzat és el BFCN-2900+ de Mini-Circuits®. Aquest filtre té una banda de pas 
suficientment ample per deixar passar aquells tons que seran necessaris per sintonitzar els 
diferents satèl·lits en banda X. 
 
La seva banda de pas va de 2700 a 3100 MHz, té unes pèrdues d’inserció inferiors a 1,71 
dB, i una bona relació d’ona estacionaria VSWR tal i com es mostra a la Figura 5.17. 
 

 
 
5.4.1.3 Multiplicador de freqüència 
El multiplicador de freqüència és l’encarregat d’elevar la freqüència del to generat pel 
sintetitzador fins a la freqüència desitjada. S’ha partit de l’objectiu de aconseguir un to a 
8250MHz. Aquesta freqüència s’hi pot arribar agafant un dispositiu amb factor de 
multiplicació x2 i un to a 4125MHz, o bé un factor de multiplicació x3 i un to de 2750MHz 
o un factor x4 i un to de 2062,5MHz. 

 
Figura 5.17 Pèrdues d'inserció i VSWR del BFCN-2900+. 
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Tal i com s’ha comentat en la introducció de l’apartat, amb l’objectiu de reduir costos, s’ha 
optat per utilitzar el mateix sintetitzador que en la recepció de satèl·lits en banda C. És per 
això que el to generat pel FSW200400-100, és un to a 2750MHz. Utilitzant un 
multiplicador de freqüències de factor 3, s’aconsegueix traslladar aquest to fins els 
8250MHz (freqüències per sintonitzar TERRASAR-X). 
 
El multiplicador utilitzat, és el RMK-3-14+ del fabricant Mini-Circuits®. Aquest 
multiplicador és un element passiu que requereix una senyal d’entrada a una potència de 
17dBm i una freqüència entre els 2200 i els 3335MHz. Té unes pèrdues de conversió 
acceptables tal i com es mostra a la Figura 5.18, i una potència del primer, segon i quart 
harmònic de 7.84, 43.35, i 38.63 dBc respectivament. 
 

 Figura 5.18 Pèrdues de conversió del RMK-3-14+.  
 

5.4.1.4 Amplificador 
Un cop s’obté un to a la freqüència desitjada utilitzant el RMK-3_14+ és necessari 
amplificar-la per a que assoleixi la potencia requerida pel mixer de la cadena de RF en 
banda X. Per dur a terme aquest procés s’utilitzarà l’amplificador del fabricant Hittite® 
HMC441LC3B . 
 
Aquest elment  treballa en un rang freqüencial ampli que va dels 6GHz fins als 18GHz. En 
la freqüència de treball de la etapa de O.L. per banda X, aquest amplificador proporciona 
un guany de 14dB i és alimentat amb una tensió de +5 V pel regulador de tensió 
ADP3303AR-5. En la Taula 5.6 es poden observar les principals característiques d’aquest 
element.  

 
 

 
Marge Freqüencial 

(GHz) 
Guany 
(dB) 

Factor de Soroll 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

HMC441LC3B 6 – 18  14 4.5 30 
Taula 5.6 Característiques principals del HMC441LC3B 
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5.4.1.5 Filtre pas Banda 
El següent element de la etapa de OL és un filtre pas banda. Aquest filtre disminueix el 
nivell de soroll i les interferències del senyal generat que hauran augmentat degut a la etapa 
amplificadora anterior. El filtre utilitzat, és un filtre comercial del fabricant Mini-
Circuits®. El model escollit és el BFCN-8350+. L’amplada de banda d’aquest filtre és de 
200 MHz. Actualment aquesta amplada de banda serveix per a treballar amb tots els 
satèl·lits en banda X que es volen rebre, però si apareguessin satèl·lits amb freqüències de 
treball superiors als 9850 MHz, significaria la necessitat de canviar aquest filtre. 
 
Aquest filtre té una banda de pas que va de 8250 a 8450 MHz i unes pèrdues d’inserció 
inferiors a 1,75 dB, a més d’una bona relació d’ona estacionaria VSWR tal i com es mostra 
a la Figura 5.19. 
 

 Figura 5.19 Pèrdues d'inserció i VSWR del BFCN-8350+.  
 
5.4.1.6 Divisor Wilkinson 
Finalment i amb l’objectiu de distribuir el to creat amb el FSW200400-100 en les quatre 
cadenes de RF que té el Sabrina col·locarem un divisor de potencia. Davant la 
impossibilitat de trobar un divisor comercial que compleixi el requisits establerts, s’ha 
optat per dissenyar un divisor Wilkinson amb el software ADS® i implementar-lo en el 
laboratori del RSLAB. 
 
La tecnologia utilitzada en el disseny del divisor ha estat la Microstrip, on el substrat 
escollit ha estat el Rogers RO4350BTM .  
 
Al tenir la primera part de l’etapa de OL utilitzant CPWG, s’ha dissenyat una transició de 
tecnologia CPWG a Microstrip. Al ser una transició en la banda X, s’ha aprofitat el disseny 
de la transició ja utilitzada en l’apartat 4.4.1.3. 
 
El nombre de transicions és de n=5, i com en el cas comentat, cada una de les transicions 
té una longitud de 1,67 mm.  
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En la Figura 5.20 es veu una representació del disseny del divisor en l’editor de PCB Eagle®. 
 

  
Figura 5.20 Disseny Eagle del divisor  Spliter.  

 
S’ha analitzat el divisor Wilkinson amb la eina Momentum de ADS®, obtenint els 
paràmetres S11 i S12 del divisor (Figura 5.21).   
 

 Figura 5.21 S11 i S12 del divisor simulats amb ADS Momentum.  
 
Un cop s’ha dividit el to generat en dos sortides, tornarem a dividir el senyal en dos 
mitjançant  dos divisors Wilkinson més. Finalment s’obté una PCB dissenyada en Eagle® 
tal i com mostra laFigura 5.22. Un cop soldada la etapa de OL en banda X queda tal i com 
mostra la Figura 5.23.  

 Figura 5.22 Esquema de la etapa de OL per a la cadena de IF. 
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Durant la realització del projecte es va decidir separar el primer amplificador i posar-lo en 
una PCB apart ja que va donar problemes en el seu comportament un cop soldat. També es 
va decidir incorporar un segon amplificador HMC441LC3B, per assegurar els +7dBm a 
l’entrada dels mixers implementats en la etapa de RF en banda X. 
 
 
5.5 Etapa de O.L. per a la cadena de IF 
 
L’etapa de O.L. per a la cadena IF és l’encarregada d’amplificar i distribuir aquesta senyal 
de O.L. a tots els canals que es vulguin  instal·lar en el receptor. Tal i com s’ha comentat 
en l’apartat 5.3 aquesta etapa s’ha dissenyat per a ser utilitzada per a 4 canals, on cada un 
d’ells, haurà de tenir una senyal de sortida amb la potència adient per a l’entrada del mixer 
MCA1-24+ que hi ha a l’etapa de IF.   
 
A diferència de les dues etapes de RF anteriors, la etapa de IF és fixa sigui quin sigui el 
satèl·lit que es vulgui rebre. És per això que el seu oscil·lador local, sempre generarà un to 
a la mateixa freqüència. Aquest to serà generat amb el FSW80150-10 de Synergy® a una 
freqüència de 1088MHz.  
 
L’etapa de IF està formada per una sola PCB on hi ha els següents elements: 
  Un amplificador encarregat d’amplificar el senyal provinent del sintetitzador de 

freqüències FSW80150-10.  
  Un divisor de potència encarregat de dividir el senyal provinent de l’amplificador 
en dos sortides.  
  Dos divisors de potència en paral·lel, on cada un d’ells divideix el senyal provinent 
del primer divisor en dos sortides. 
 

 

  
Figura 5.23 Muntatge de la PCB de l’etapa de O.L per a la cadena de RF en banda X.  
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A la Figura 5.24 es pot observar com queden distribuïts els elements anteriors, mentre que 
a la  Figura 5.25 s’hi veu l’esquema elèctric de la etapa de OL. 

 

  
 Figura 5.25 Esquema de la etapa de OL per a la cadena de IF.  

 Figura 5.24 Esquema de la etapa de OL per a la cadena de IF. 
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5.5.1 Elements de l’etapa de OL per a la cadena de IF 
5.5.1.1 Amplificador 
 
De nou l’amplificador HMC311ST89E (datasheet anex) del fabricant Hittite® ha estat 
escollit per ser el primer element de la etapa de O.L de la cadena de IF. La seva funció es 
la d’elevar els nivell de potència del to provinent del FSW80150-10 per sobre dels +7dBm 
que requereix el mixer MCA1-24+. 
 
Igual que ens casos anteriors, aquest component està alimentat amb una tensió de +5 V que 
li proporciona el regulador de tensió ADP3303AR-5. A la freqüència en que treballarà, 
aquest amplificador té les següents característiques (Taula 5.7). 
 

 
 
5.5.1.2 Divisor de potència 
Els següents element a la etapa de OL són els divisors de potència SCN-2-11+ de Mini-
Circuits®. Aquests divisors seran els encarregats de repartir el to generat i amplificat en 4 
canals idèntics. Per fer-ho, un primer divisor repartirà el to en dos canals, i en cada un 
d’ells s’hi col·locarà de nou un divisor, obtenint així els  4 canals desitjats. 
 
Aquest divisor opera en una banda freqüencial estreta, però amb molt bones prestacions. 
Aquestes característiques es poden observar a la Taula 5.8. 
 
 

 
A la Figura 5.26 es mostra el disseny en Eagle® de la PCB al complet de l’etapa de OL per 
a la cadena de IF, mentre que a la Figura 5.27 s’observa la PCB ja soldada. 
 

 
Marge Freqüencial 

(GHz) 
Guany 
(dB) 

Factor de Soroll 
(dB) 

IP3 
(dBm) 

HMC311ST89E DC – 6  15 4.5 27 
Taula 5.7 Característiques principals del HMC311ST89E 

 
Marge Freqüencial 

(MHz) 
Pèrdues 

d’inserció 
(dB) 

Aïllament 
(dB) 

Desequilibri en 
l’amplitud de les 

sortides (dB) 
SCN-2-11+ 800 – 1175  3,44 25,02 0,07 

Taula 5.8 Característiques principals del SCN-2-45+ 
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5.6 Caracterització de les etapes de O.L. 
Un cop s’han implementat els diferents dissenys de les etapes amplificadores de O.L., es 
procedeix a analitzar el seu comportament de la mateixa manera que s’ha fet amb les 
cadenes de RF. Per fer-ho s’ha analitzat el conjunt format per sintetitzador + etapa de O.L. 
El sintetitzador de cada etapa dóna una sortida tal i com s’ha mostrat a l’apartat 5.2.3. 
Aquesta sortida s’ha connectat a l’entrada de cada etapa de O.L. 
 
 A la Taula 5.9 es mostra la comparativa entre el Guany real i teòric de cada una d’elles. 
Tot i que hi ha petites diferències entre el guany de cada canal dins d’una mateixa etapa de 
O.L., a la taula es mostra la potència real mitja. Aquestes diferències no s’han tingut en 

  
Figura 5.27 Muntatge de la PCB de l’etapa de O.L per a la cadena IF. 

  
Figura 5.26 Esquema en Eagle de l’etapa de O.L per a la cadena de IF. 
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compte al ser menors de 0,5dB. 
 

  
Com es pot observar el guany real és inferior al teòric. Això passa tan en les etapes de O.L. 
com en els sintetitzadors. Aquest fet fa que en alguns casos el to generat no assoleixi els 
7dBm que exigeix el fabricant dels diversos mixers per a que treballin correctament. Tot i 
això, amb els estudis fets al laboratori, s’obté el comportament esperat per part dels mixers, 
fent que el receptor funcioni de manera desitjada. 
 
5.7 Alimentació del receptor 
Per el funcionament de totes les etapes comentades fins al moment, és necessari el 
subministrament d’una tensió continua. Aquesta tensió és diferent segons la etapa o bloc 
que alimenti. 
 
El SABRINA Compacte està dissenyat per a ser alimentat amb unes bateries d’alta 
capacitat que li proporcionaran una autonomia. Aquestes bateries arribaran al capçal de RF 
amb una tensió de 24V. 
 
De la mateixa manera que s’ha fet en les altres versions del SABRINA, s’ha optat per 
dissenyar i implementar una regleta que transformi la tensió de 24V provinent de les 
bateries, en les tensions necessàries pels diferents subsistemes (veure Figura 5.28). 
 
Les tensions de sortida d’aquesta regleta són:  
 

- 6,6 volts per els diferents reguladors de tensió que proporcionaran alimentació a 
cada una de les etapes de RF i IF, així com les diferents etapes d’amplificació de 
senyal de O.L. i la programadora de PLL. 
 

- 12 volts per alimentar el Clock de 10MHz i altres dispositius opcionals com 
ventiladors, pantalles tàctils, etc. 
 

- 15 volts per alimentar els sintetitzadors de freqüència. 

Etapa de O.L. 
Marge 

Freqüencial 
(MHz) 

Potència de 
Sortida 
(dBm) 

Guany real 
de la etapa 

(dB) 
Guany teòric 
de la etapa 

(dB) 
O.L. per a la cadena 

en banda C 3900 – 4005 6,9 8,3 12,36 
O.L. per a la cadena 

en banda X 8250 4,8 5,9 6,94 
O.L. per a la etapa 

de IF 1088 11,36 5,48 8,12 
Taula 5.9 Característiques principals de les diferents etapes amplificadores de O.L. 
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Per poder generar aquestes diferents tensions, s’utilitzarà el regulador de tensió 
PTN78000W i PTN78000H del fabricant Texas Instruments®. Aquest component 
proporciona una tensió variable segons la resistència RSET que s’esculli. En la Taula 5.10 es 
pot observar les diferents combinacions utilitzades per obtenir les tensions desitjades. 
 
 

 
 

 

Tensió d’entrada 
(V) 

Tensió de sortida 
(V) 

RSET 
(kΩ) 

PTN78000W 24  6,6 10,2 
PTN78000W 24  12 0,734 
PTN78000H 24  15 14,9 

Taula 5.10 Diferents combinacions del PTN78000. 

 Figura 5.28 Esquema en Eagle de la regleta d’alimentació.  
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6 ANÀLISI DE COSTOS DEL RECEPTOR 
En aquest capítol s’ha comptabilitzat el cost que té la fabricació d’un receptor Sabrina 
Compacte. 
 
Per poder-ho calcular, s’ha separat cada una de les PCB’s que formen el receptor, i s’ha  
sumat els preus de cada un dels components electrònics amb cotització a setembre 2015. 
També s’hi ha sumat els costos dels diferents processos de fabricació necessaris que s’han 
dut a terme fora de la universitat. El cost dels processos de fabricació fets en els laboratoris 
del D3 i les hores emprades per els responsables del RSLab no s’ha tingut en compte. 
 
Finalment s’ha calculat el cost que té la fabricació del receptor tan per la opció de 2 canals, 
com per a 4 canals. 
 
A continuació es pot observar el cost de les diferents PCB’s en les següents taules:  
 
Descripció: Cadena de RF en banda C         

Referència Descripció 
Un

itat
s 

seg
ons

 
esc

and
all 

Lot
s d

e 
com

pra
 

total Co
st 

uni
tar

i 
prim

er 
niv

ell 

C1, C2, C3, C6, C7 Condensador   0402, 100pF ± 5%, 
50 V, 5,000  10 0,075 € 0,0150 € 

C4,  Condensador   0603, 1000pF, ± 
10%, 50 V 1,000  10 0,017 € 0,0168 € 

C5 Condensador Tantalum 2.2UF, 25V, 
ENCAP B 1,000  1 0,360 € 0,3600 € 

C9, C12 Condensador Tantalum 10 µF, ± 
10%, 16 V 2,000  5 0,548 € 0,2740 € 

C10, C13 Condensador   0603, 10nF, ± 10%, 
50 V, 2,000  10 0,030 € 0,0148 € 

C11, C14 Condensador   0805, 1 µF, ± 10%, 
25 V 2,000  5 0,252 € 0,1260 € 

C8 Condensador   0402, 0.01 µF, ± 5%,  
25 V 1,000  10 0,032 € 0,0324 € 

L1 Inductor, Serie 3650, 3,3 nH, ± 5%, 
0402 1,000  5 0,710 € 0,7100 € 

R1, R5 Resistència 0603, 330 kohm, 63 
mW, ± 1%, 50 V 2,000  10 0,015 € 0,0074 € 

R2, R3, R4, R6 Ferrita, Inductor, 0603, 0,6 OHM, 
0,2A 4,000  1 0,772 € 0,1930 € 

RBIAS2 Resistència 0805, 22 ohm, 100 mW, 
± 1%,  1,000  10 0,020 € 0,0200 € 

U$5, U$6, U$7 Conector SMA Coaxial, Jack Recto, 
Soldable, 50 ohm 3,000  1 14,190 € 4,7300 € 

U$1 HMC311ST89E  AMP DE FREC, 
12.5DB, 6GHZ, 5V, SOT-89-3 1,000  1 7,090 € 7,0900 € 
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U$2 HMC604LP3E LOW NOISE 
AMPLIFIER  4.8 - 6.0 GHz  1,000  1 1,560 € 1,5600 € 

IC1, IC2 ADP3303ARZ-5  IC, LDO REG, 
0.2A, 12V, SOIC-8 2,000  1 5,580 € 2,7900 € 

LFCN-1700 LFCN-1700+  Low Pass Filter 1,000  20 2,090 € 2,0900 € 

U$9 P/N 5515BP15B725  5.5 GHz Band 
Pass Filter 1,000  10 0,439 € 0,4390 € 

U$3 MCA1-12G+ Frequency Mixer wide 
band 1,000  20 16,710 € 16,7100 € 

PCB PCB 1,000  1 0,000 € 0,0000 € 
            

Total       50,490 €   
Taula 6.1 Cost de la Cadena de RF en banda C.  

 
Descripció: Cadena de RF em 
banda X           

Referència Descripció 

Un
itat

s 
seg

ons
 

esc
and

all 
Lot

s d
e 

com
pra

 

total Co
st 

uni
tar

i 
prim

er 
niv

ell 

C1, C2, C11, C22 Condensador   0402, 100pF ± 5%, 
50 V, 4,000  10 0,060 € 0,0150 € 

C3, C4, C22, C44 Condensador Tantalum 2.2UF, 25V, 
ENCAP B 4,000  1 1,440 € 0,3600 € 

C7, C9 Condensador Tantalum 10 µF, ± 
10%, 16 V 2,000  5 0,548 € 0,2740 € 

C8, C10 Condensador   0603, 10nF, ± 10%, 
50 V, 2,000  10 0,030 € 0,0148 € 

C12, C37 Condensador   0805, 1 µF, ± 10%, 
25 V 2,000  5 0,252 € 0,1260 € 

R1, R5 Resistència 0603, 330 kohm, 63 
mW, ± 1%, 50 V 2,000  10 0,015 € 0,0074 € 

R2, R3, R4, R6 Ferrita, Inductor, 0603, 0,6 OHM, 
0,2A 4,000  1 0,772 € 0,1930 € 

U$5, U$6, U$7 Conector SMA Coaxial, Jack Recto, 
Soldable, 50 ohm 3,000  1 14,190 € 4,7300 € 

U$2, U$3 HMC564LC4  AMP DE FREC, 
17DB, 14GHZ, 3V, HQFN-24 2,000  1 103,80 € 51,9000 € 

IC1, IC2 ADP3303ARZ-3,3  IC, LDO REG, 
0.2A, 12V, SOIC-8 2,000  1 5,720 € 2,8600 € 

LFCN-1700 LFCN-1700+  Low Pass Filter 1,000  20 2,090 € 2,0900 € 

U$1 MCA1-12G+ Frequency Mixer wide 
band 1,000  20 16,710 € 16,7100 € 

PCB PCB 1,000  1 0,000 € 0,0000 € 
            

Total       145,62 €   
Taula 6.2 Cost de la Cadena de RF en banda X. 
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Descripció: Etapa comuna de IF         
Referència Descripció 

Un
itat

s 
seg

ons
 

esc
and

all 
Lot

s d
e 

com
pra

 

total Co
st 

uni
tar

i 
prim

er 
niv

ell 

C1, C2, C3 Condensador   0402, 100pF ± 5%, 
50 V, 5,000  10 0,075 € 0,0150 € 

C4,  Condensador   0603, 1000pF, ± 
10%, 50 V 1,000  10 0,017 € 0,0168 € 

C5 Condensador Tantalum 2.2UF, 25V, 
ENCAP B 1,000  1 0,360 € 0,3600 € 

C6, C13 Condensador Tantalum 10 µF, ± 
10%, 16 V 2,000  5 0,548 € 0,2740 € 

C7, C12, C10 Condensador   0603, 10nF, ± 10%, 
50 V, 2,000  10 0,030 € 0,0148 € 

C11, C37 Condensador   0805, 1 µF, ± 10%, 
25 V 2,000  5 0,252 € 0,1260 € 

C8, C9,  Condensador   0402, 0.01 µF, ± 5%,  
25 V 1,000  10 0,032 € 0,0324 € 

L1 Inductor, Serie 3650, 3,3 nH, ± 5%, 
0401 1,000  5 0,710 € 0,7100 € 

L2 Inductor,   0,47 UH, 1812 1,000  5 0,456 € 0,4560 € 

L11, L22, L33, L44 Ferrita, Inductor, 0603, 0,6 OHM, 
0,2A 4,000  1 0,772 € 0,1930 € 

R1, R5 Resistència 0603, 330 kohm, 63 
mW, ± 1%, 50 V 2,000  10 0,015 € 0,0074 € 

RBIAS Resistència 0805, 18 ohm, 100 mW, 
± 1%,  1,000  10 0,020 € 0,0200 € 

IN_1025, IN_1400, OUT_375 Conector SMA Coaxial, Jack Recto, 
Soldable, 50 ohm 3,000  1 14,190 € 4,7300 € 

HMC478SC70 HMC478SC70E  AMP DE FREC, 
15DB, 4GHZ, 8V, SC-70-6 1,000  1 2,590 € 2,5900 € 

U$7 ADL5530ACP  BLOQUE 
GANANCIA, IF, 16,5 DB, 8LFCSP 1,000  1 2,930 € 2,9300 € 

IC1, IC2 ADP3303ARZ-5  IC, LDO REG, 
0.2A, 12V, SOIC-8 1,000  1 2,790 € 2,7900 € 

FILTRO_1400 BP65R1404S110A RF FILTER 
1404MHZ 1,000  10 15,370 € 15,3700 € 

LFCN-530D+ Low Pass Filter DC(1) to 530 MHz  1,000  20 3,140 € 3,1400 € 

MCA1-24 Frequency Mixer wide band (LO 
Power+7 dBm) 300 to 2400 MHz 1,000  10 6,240 € 6,2400 € 

PCB PCB 1,000  1 0,000 € 0,0000 € 
            

Total       50,537 €   
 

Taula 6.3 Cost de la Etapa comuna de IF.  
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Descripció: Etapa de O.L. per a la cadena de RF en banda C         
Referència Descripció 

Un
itat

s 
seg

ons
 

esc
and

all 
Lot

s d
e 

com
pra

 

total Co
st 

uni
tar

i 
prim

er 
niv

ell 

C1, C2, C3, C8, C9, C10, C11, 
C12, C15 

Condensador   0402, 100pF ± 5%, 
50 V, 9,000  10 0,135 € 0,0150 € 

C4, C13, C16 Condensador   0603, 1000pF, ± 
10%, 50 V 3,000  10 0,050 € 0,0168 € 

C5, C14, C17 Condensador Tantalum 2.2UF, 25V, 
ENCAP B 3,000  1 1,080 € 0,3600 € 

C6, C18, C21 Condensador Tantalum 10 µF, ± 
10%, 16 V 3,000  5 0,822 € 0,2740 € 

C7, C19, C22 Condensador   0603, 10nF, ± 10%, 
50 V, 3,000  10 0,044 € 0,0148 € 

C20, C23, C37 Condensador   0805, 1 µF, ± 10%, 
25 V 3,000  5 0,378 € 0,1260 € 

L1, L4, L5 Inductor, Serie 3650, 47 nH, ± 5%, 
0402 3,000  5 2,130 € 0,7100 € 

L2, L3, L6, L7, L8, L9 Ferrita, Inductor, 0603, 0,6 OHM, 
0,2A 6,000  1 1,158 € 0,1930 € 

R1, R2, R3 Resistència 0603, 100 ohm, 63 mW, 
± 1%, 50 V 3,000  10 0,022 € 0,0074 € 

R4, R5, R6 Resistència 0603, 330 kohm, 63 
mW, ± 1%, 50 V 3,000  10 0,026 € 0,0086 € 

RBIAS1, RBIAS2 RBIAS3  Resistència 0805, 22 ohm, 100 mW, 
± 1%,  3,000  10 0,060 € 0,0200 € 

U$13, U$14, U$15, U$16, U$17  Conector SMA Coaxial, Jack Recto, 
Soldable, 50 ohm 5,000  1 23,650 € 4,7300 € 

U$1, U$5, U$9 
HMC311ST89E  AMP DE FREC, 

12.5DB, 6GHZ, 5V, SOT-
89-3 

3,000  1 21,270 € 7,0900 € 

IC1, IC2, IC3 ADP3303ARZ-5  IC, LDO REG, 
0.2A, 12V, SOIC-8 3,000  1 8,370 € 2,7900 € 

U$3, U$7, U$11 HFCN-3500+ Filter, Highpass, 
RoHS 3,000  20 9,420 € 3,1400 € 

U$2, U$6, U$10 LFCN-3800+ Filter, Low-Pass, 
RoHS 3,000  20 9,420 € 3,1400 € 

U$4, U$8, U$12 SCN-2-11+ Power 
Splitter/Combiner, RoHS5 3,000  20 4,740 € 1,5800 € 

PCB PCB 1,000  1 0,000 € 0,0000 € 
            

Total       82,776 €   
 

Taula 6.4 Cost de la Etapa de O.L. per a la cadena de RF en banda C.  
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Descripció: Etapa de O.L. per a la cadena de RF en banda X         
Referència Descripció 

Un
itat

s 
seg

ons
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and

all 
Lot

s d
e 

com
pra

 

total Co
st 

uni
tar

i 
prim

er 
niv

ell 

C1, C2, C3, C6 Condensador   0402, 100pF ± 5%, 
50 V, 4,000  10 0,060 € 0,0150 € 

C4, C7 Condensador   0603, 1000pF, ± 
10%, 50 V 2,000  10 0,034 € 0,0168 € 

C5, C8 Condensador Tantalum 2.2UF, 25V, 
ENCAP B 2,000  1 0,720 € 0,3600 € 

C9, C11 Condensador Tantalum 10 µF, ± 
10%, 16 V 2,000  5 0,548 € 0,2740 € 

C10, C12 Condensador   0603, 10nF, ± 10%, 
50 V, 2,000  10 0,030 € 0,0148 € 

C13, C37 Condensador   0805, 1 µF, ± 10%, 
25 V 2,000  5 0,252 € 0,1260 € 

L1 Inductor, Serie 3650, 15 nH, ± 5%, 
0402 1,000  5 0,710 € 0,7100 € 

R1,R3, R4 Resistència 0603, 100 ohm, 63 mW, 
± 1%, 50 V 3,000  10 0,022 € 0,0074 € 

R2, R5 Resistència 0603, 330 kohm, 63 
mW, ± 1%, 50 V 2,000  10 0,017 € 0,0086 € 

RBIAS Resistència 0805, 22 ohm, 100 mW, 
± 1%,  1,000  10 0,020 € 0,0200 € 

U$2, U$3, U$8, U$16, U$18,  Conector SMA Coaxial, Jack Recto, 
Soldable, 50 ohm 5,000  1 23,650 € 4,7300 € 

U$4 HMC441LC3B AMP DE FREC, 
14DB, 18GHZ, 5V 1,000  1 74,330 € 74,3300 € 

U$5 HMC311ST89E  AMP DE FREC, 
12.5DB, 6GHZ, 5V, SOT-89-3 1,000  1 7,090 € 7,0900 € 

U$7 ADP3303ARZ-5  IC, LDO REG, 
0.2A, 12V, SOIC-8 1,000  1 2,790 € 2,7900 € 

U$9 BFCN-2900+ Filter, Bandpass, 
RoHS 1,000  20 4,140 € 4,1400 € 

U$10 LFCN-3800+ Filter, Low-Pass, 
RoHS5 1,000  20 3,140 € 3,1400 € 

PCB PCB 1,000  1 0,000 € 0,0000 € 
            

Total       117,553 €   
 

Taula 6.5 Cost de la Etapa de O.L. per a la cadena de RF en banda X.  
 
Descripció: Etapa de O.L. per a la cadena de IF         

Referència Descripció 

Un
itat

s 
seg

ons
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and

all 
Lot
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e 

com
pra

 

total Co
st 

uni
tar

i 
prim

er 
niv

ell 

C1, C2, C3 Condensador   0402, 100pF ± 5%, 
50 V, 3,000  10 0,045 € 0,0150 € 
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C4 Condensador   0603, 1000pF, ± 
10%, 50 V 1,000  10 0,017 € 0,0168 € 

C5 Condensador Tantalum 2.2UF, 25V, 
ENCAP B 1,000  1 0,360 € 0,3600 € 

C6 Condensador Tantalum 10 µF, ± 
10%, 16 V 1,000  5 0,274 € 0,2740 € 

C7 Condensador   0603, 10nF, ± 10%, 
50 V, 1,000  10 0,015 € 0,0148 € 

C37 Condensador   0805, 1 µF, ± 10%, 
25 V 1,000  5 0,126 € 0,1260 € 

L1 Inductor, Serie 3650, 47 nH, ± 5%, 
0402 1,000  5 0,710 € 0,7100 € 

L2, L3 Ferrita, Inductor, 0603, 0,6 OHM, 
0,2A 2,000  1 0,386 € 0,1930 € 

R1,R2, R3 Resistència 0603, 100 ohm, 63 
mW, ± 1%, 50 V 3,000  10 0,022 € 0,0074 € 

R5 Resistència 0603, 330 kohm, 63 
mW, ± 1%, 50 V 1,000  10 0,009 € 0,0086 € 

RBIAS2 Resistència 0805, 22 ohm, 100 
mW, ± 1%,  1,000  10 0,020 € 0,0200 € 

SYNTHESEZER_1025MHZ, 
RF_OUT1, RF_OUT2, 
RF_OUT3, RF_OUT4 

Conector SMA Coaxial, Jack Recto, 
Soldable, 50 ohm 5,000  1 23,650 € 4,7300 € 

U$2 SCN-2-11+ Power 
Splitter/Combiner, RoHS5 1,000  20 1,580 € 1,5800 € 

U$5 HMC311ST89E  AMP DE FREC, 
12.5DB, 6GHZ, 5V, SOT-89-3 1,000  1 7,090 € 7,0900 € 

IC1 ADP3303ARZ-5  IC, LDO REG, 
0.2A, 12V, SOIC-8 1,000  1 2,790 € 2,7900 € 

PCB PCB 1,000  1 0,000 € 0,0000 € 
            

Total       37,093 €   
 

Taula 6.6 Cost de la Etapa de O.L. per a la cadena de IF.  
 
Descripció: Synthesizer 1025-2750-3900MHz         

Referència Descripció 

Un
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s 
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e 
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total Co
st 
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i 
prim

er 
niv

ell 

C1, C14, C15 Condensador Tantalum 10 µF, ± 
10%, 16 V 3,000  5 0,822 € 0,2740 € 

C2 Condensador   0603, 10nF, ± 10%, 
50 V, 1,000  10 0,015 € 0,0148 € 

C3, C4, C5 Condensador de Tantalio SMD, Serie 
T491, 1 µF, ± 10%, 35 V 2,000  5 0,710 € 0,3550 € 

C37 Condensador   0805, 1 µF, ± 10%, 25 
V 1,000  5 0,126 € 0,1260 € 
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L1, L2, L3 WURTH ELEKTRONIK  INDUCTOR, 
0603, 0,6 OHM, 0,2A 3,000  1 0,579 € 0,1930 € 

R1, R2, R3 Resistencia tipo Chip SMD, 330 ohm, 
63 mW, ± 1%, 50 V, 0603 3,000  10 0,036 € 0,0120 € 

R5 Resistencia tipo Chip SMD, 330 
kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0603 1,000  10 0,007 € 0,0074 € 

R6 Resistencia tipo Chip SMD, 220 
kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0603 1,000  10 0,012 € 0,0120 € 

R4, R7, R8, R9 Resistencia tipo Chip SMD, 1 kohm, 
63 mW, ± 1%, 50 V, 0603 4,000  10 0,048 € 0,0120 € 

IC1 ADP3303ARZ-5  IC, LDO REG, 0.2A, 
12V, SOIC-8 1,000  1 2,790 € 2,7900 € 

U4 Texas Instruments LM1117MPX-5.0 
regulator, LDO, 5V,  1,000  5 1,240 € 1,2400 € 

LED1 VISHAY  TLMS1100-GS08.  
CHIPLED( 0603-LED) RED 1,000  10 0,338 € 0,3380 € 

LOCK_OUTD NXP  74HC125D  IC, búfer, CMOS, 
SMD, 74HC125, SOIC14 1,000  1 0,238 € 0,2380 € 

U$2 Conector de Cable a Placa,  Header, 
14, 2 mm, Oro 1,000  1 1,200 € 1,2000 € 

U$1 FSW series Synergy intelligent 
interactive synthesizer 1,000  1 165,000 € 165,0000 € 

REF_IN, RF_OUT Conector SMA Coaxial, Jack Recto, 
Soldable, 50 ohm 2,000  1 9,460 € 4,7300 € 

PCB PCB 1,000  1 0,000 € 0,0000 € 
            

Total       182,621 €   
 

Taula 6.7 Cost del Sintetitzador de freqüències.   
 
Descripció: Clock Raltron 10MHz         

Referència  Descripció 

Un
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seg
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e 
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i 
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er 
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C1 Ceramic Capacitor, Serie GRM, 2.2 
µF, ± 10%, X7R, 25 V, 1210  1,000  10 0,317 € 0,3170 € 

C2 Condensador   0402, 100pF ± 5%, 
50 V, 1,000  10 0,015 € 0,0150 € 

C31 Condensador Tantalum 2.2UF, 25V, 
ENCAP B 1,000  1 0,360 € 0,3600 € 

FERRITA1 2773021447  INDUCTOR, 
1200UOHM, 5A 1,000  1 0,202 € 0,2020 € 

L3 Inductor de Potencial SMD, Serie 
DR127, 10 µH, ± 20% 1,000  1 0,952 € 0,9520 € 

R2 Resistencia  SMD, 732 ohm, 63 
mW, ± 1%, 50 V, 0603 1,000  50 0,012 € 0,0122 € 
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R3, R4 Resistencia  SMD, Thick Film, 1.5 
kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V 1,000  10 0,012 € 0,0120 € 

U$3 Condensador Electrolítico Aluminio 
SMD, , 100 µF, 16 V, Radial - SMD 1,000  1 0,273 € 0,2730 € 

U1 PTN78000WAH  Convertidor 
DC/DC POL no Aislado, DIP, 1,000  1 15,180 € 15,1800 

€ 

U2 RALTRON LOW NOISE OCXO –
OX6749 MODEL 1,000  1 304,050 € 304,0500 

€ 

X1 AK500/2 TERMINAL BLOCK, WIRE 
TO BRD, 2POS 1,000  5 0,218 € 0,2180 € 

X2 
Conector de RF / Coaxial, SMA 

Coaxial, Jack Recto, Soldable, 50 
ohm 

1,000  1 4,370 € 4,3700 € 

PCB PCB 1,000  0 0,000 € 0,0000 € 
            
Total       325,961 €   

 
Taula 6.8 Cost del Clock a 10MHz.  

 
Descripció: RegletaDCDC Sabrina         

Referència Descripció 
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C1, C2 Ceramic Capacitor, Serie GRM, 2.2 
µF, ± 10%, X7R, 25 V, 1210  2 10 0,634 € 0,3170 € 

C3, C6 Ceramic Capacitor, Serie GRM, 4.7 
µF, ± 10%, X7R, 25 V, 1211 2 10 0,888 € 0,4440 € 

C4, C5, C31 Condensador Tantalum 2.2UF, 25V, 
ENCAP B 3 1 1,080 € 0,3600 € 

FERRITA1, FERRITA2, 
FERRITA3 

2773021447  INDUCTOR, 
1200UOHM, 5A 3 1 0,606 € 0,2020 € 

L1,L2, L3 Inductor de Potencial SMD, Serie 
DR127, 10 µH, ± 20% 3 1 2,856 € 0,9520 € 

FUSE FUSE, SMD, 0603, 2.5A 1 10 0,208 € 0,2080 € 

R1 Resistencia  SMD, 732 ohm, 63 mW, 
± 1%, 50 V, 0603 1 50 0,012 € 0,0122 € 

R2 Resistencia  SMD, 10,2 kohm, 63 
mW, ± 1%, 50 V, 0603 1 50 0,049 € 0,0487 € 

R5 Resistencia  SMD, 15 kohm, 63 mW, 
± 1%, 50 V, 0603 1 50 0,014 € 0,0140 € 

U$3, U$4, U$6 Condensador Electrolítico Aluminio 
SMD,100 µF, 16 V, Radial  3 1 0,819 € 0,2730 € 

U$1, U$2 PTN78000WAH  Convertidor DC/DC 
POL no Aislado, DIP, 2 1 30,36 € 15,1800 € 

U$5 PTN78000HAH  Convertidor DC/DC 
POL no Aislado, DIP, 1 1 16,35 € 16,3500 € 

X0, X1 ,X2, X3, X4, X7 , X8, 
X9, X10, X11, X12, X13, X14, 

AK500/2 TERMINAL BLOCK, WIRE 
TO BRD, 2POS 17 5 3,706 € 0,2180 € 
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X15, X16, X17, X18 

PCB PCB 1 0 0,000 € 0,0000 € 
            

Total       57,58 €   
 

Taula 6.9 Cost de la regleta DCDC corresponent a l’alimentació del Sabrina Compacte.  
 
Finalment i tenint present que algunes de les PCB’s dissenyades serveixen tan per 2 com 
per 4 canals, es pot calcular el cost total del Sabrina Compacte a la Taula 6.10. 
 

PLA INDUSTRIAL DEL PRODUCTE 
Data: Setembre 2015         
Descripció: SABRINA COMPACTE 4 Canals   Sabrina 2 

Canals 
Sabrina 4 

Canals 
Referència Descripció Co

st 
uni

tar
i 

prim
er 

niv
ell 

Lot
s d

e 
com

pra
 

total Lot
s d

e 
com

pra
 

total 
Synthesizer 1025-2750-

3900MHz Sintetitzador de freqüències 182,62 € 2 365,242 € 2 365,242 € 

DLP-2232PB-G Interface Development Tools 
50P-DIP USB-FIFO Module 50,33 € 1 50,330 € 1 50,330 € 

regletaDCDC_sabrinaUAV Alimentació del receptor 57,58 € 1 57,582 € 1 57,582 € 

Raltron10MHZAppboard Clock 325,96 € 1 325,961 € 1 325,961 € 

Distrib 1088 4 Canals Etapa de OL per a la cadena de 
IF 37,09 € 1 37,093 € 1 37,093 € 

Distrib 2750 4 canals Etapa de OL per a la cadena de 
banda X 117,55 € 1 117,553 € 1 117,553 € 

Distrib 3900 4 canals Etapa de OL per a la cadena de 
banda C 82,78 € 1 82,776 € 1 82,776 € 

IF Etapa comuna de IF 50,54 € 2 101,073 € 4 202,146 € 

RF Banda C Cadena de RF en banda C 50,49 € 2 100,979 € 4 201,958 € 

RF Banda X Cadena de RF en banda C 145,63 € 2 291,253 € 4 582,506 € 

PCB Panel PCB de Rogers 
RO4350BTM   542,60 € 1 542,600 € 1,5 813,900 € 

              
Total       2.072,44 €   2.837,04 € 

 
Taula 6.10 Cost total del Sabrina Compacte per a 2 i 4 canals
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7 CONCLUSIONS I LÍNIES FUTURES 
7.1 Conclusions 
El sistema SABRINA és capaç d’obtenir imatges biestàtiques a partir de la senyal rebuda i 
posteriorment processades. En aquest projecte s’ha millorat l’anterior versió de la cadena 
de RF, ajustant el receptor a noves especificacions. 
 
L’objectiu del projecte era el de dissenyar, implementar i caracteritzar el capçal de RF, 
aprofitant l’experiència prèvia del RSLab per fer-ho. En aquesta missió s’havia de tenir en 
compte aspectes crítics com la mida, el pes, i la compatibilitat amb diferents satèl·lits i 
bandes freqüencials. A la finalització d’aquest projecte es pot concloure que aquest 
aspectes han estat resolts de manera satisfactòria. 
 
Per arribar al resultat final, primer es varen dissenyar diversos blocs del que seria el capçal 
per separat. Aquest prototips han servit per estudiar el funcionament i les peculiaritats de 
dissenys de certs elements com amplificadors, mixers, filtres i splitters.  
 
Per el dissenys s’han utilitzar eines com EAGLE v6 del fabricant CadSoft Computer® i 
ADS 2008 del fabricant Agilent Technologies®, a mes dels simuladors Momentum® i 
Linecalc®. També ha estat necessari adquirir coneixements amb eines de precisió per a la 
fabricació de circuits impresos, com el fotoplotter i el trepant amb control numèric de la 
firma Bungard®.  
 
Gracies a aquest coneixements s’ha pogut combinar en la implementació dels dissenys, 
components electrònics comercials, amb dissenys de elements passius amb tecnologia 
microstrip. A més a més la possibilitat de implementar els prototips en el laboratori, ha 
permès la reducció dels costos del projecte. 
 
Tot i que per una banda la decisió de dissenyar PCB’s multicomponents va ser per reduir 
pes i dimensions, la realitat ha estat que aquesta decisió  ha incrementat la dificultat del 
projecte de manera molt destacable. 
 
A diferència de les versions anteriors, el fet de tenir més de un amplificador en una mateixa 
PCB ha introduït interferències i realimentacions que deterioren el senyal. Per resoldre 
aquestes realimentacions, s’ha dissenyat un sistema per a que les PCB’s quedessin tancades 
dins d’unes caixes d’alumini i omplertes amb material absorbent. Això ha fet que el capçal 
no disminuís el pes tan com s’esperava. 
 
D’altre banda aquestes plaques amb més d’un element fan que en cas de tenir alguna 
anomalia en la PCB sigui molt complexa la detecció de la font del problema i en cas de 
trobar-la molt complicada la reparació. Si aquesta reparació no és possible,  s’està obligat a 
canviar tota la PCB. 
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7.2 Línies futures 
 
En el futur, per seguir millorant les possibles versions del capçal de RF seria interessant 
pensar un sistema de 4 canals ja des del inici de la fase de disseny.  
 
Per evitar diferencies entre ells, seria important tenir present que cada un d’ells ha de tenir 
les pistes del circuit imprès de la mateixa longitud. També haurien de ser d’igual llargada, 
el cablejat que uneix les diferent PCB’s del receptor. 
 
D’altre banda es podria incorporar un sistema de control tèrmic del receptor que fes que la 
temperatura fos constant i independent de la exterior. Així s’aconseguiria que en cada 
experiment es produís en les mateixes condicions.  
 
En versions futures també serà necessari modificar l’ample de banda d’alguns filtres i les 
freqüències dels sintetitzadors per a poder rebre el senyal del satèl·lits que operin en el 
pròxims anys. 
 
El sistema explicat en aquesta memòria, està pensat per anar embarcat en un vehicle aeri, 
de manera que tan el pes com la mida són aspectes importants. Una mancança que ha 
tingut el projecte ha estat aquest aspecte, ja que la necessitat de dissenyar un sistema de 
caixetes estanques d’alumini per eliminar les sobrealimentacions, ha fet que no es pogués 
reduir tot el que es volia el pes del receptor. 
 
De cara al futur s’haurien de proposar nous sistemes de aïllament o shielding molt més 
lleugers i que fessin el capçal menys pesat. 
 
Finalment i paral·lel a aquest PFC, el RSLab de la Universitat Politècnica de Catalunya 
està desenvolupant dos projectes dins del grup SABRINA. Per un costat un projecte per 
incorporar un sistema de sincronisme per el mode Wide Swath de Envisat  i per l’altre el 
disseny i la implementació d’un receptor pels senyals de fase i quadratura de TerraSAR-X. 



Referències Disseny i caracterització d’un capçal de RF compacte 
en banda C i X per un receptor SAR biestàtic 109 

 

   

8 REFERÈNCIES  
[1] Marrill I. Scholnik. “Introduction to radar systems”. McGraw-Hill, Inc, 1980. 

 
 

[2] SBará J; “Circuitos de microondas con lineas de transmisión”. Ediciones UPC, 
1994. 
 
 

[3] David M. Pozar. “Microwave Engineering”. John Wiley & Sons, Inc, 1998 
 

 
[4] Olmos, J.J; Pérez, J; Umbert, A. “Emisores  y Receptores”. Transparencias. Centre 

de publicacions CPET 
 
 

[5] Curlander, J.C.; McDonough, R.N.; “Synthetic Aperture Radar. Systems and signal 
processing”. John Wiley & Sons, 1991.  
 
 

[6] Sanz-Marcos, J; López-Dekker, P; Marrorquí, J; Aguasca, A; Prats, P. “SABRINA: 
A SAR Bistatic Receiver for Interferometric Applications. IEEE Georcience and 
Remote Sensing Letters. Vol.4, 2007. 

 
 

[7] Fortes, M; “Design and implementation of a Bistatic Radar Receiver for TerraSAR-
X” December 2009, PFC (Director: Prof. Dr. Antoni Broquetas) RSLab, UPC. 

 
 

[8] Gómez, J; “Diseño e implementacion de un cabezal de RF para SABRINA-C” Julio 
2009, PFC (Director: Prof. Dr. Paco López Dekker) RSLab, UPC. 
 
 

[9] Di Masso, N; “Diseño del subsistema RF para el receptor SAR biestático en banda-
C SABRINA” Febrero 2007, PFC (Director: Prof. Dr. Pedro de Paco Sánchez) 
ETSE, UAB. 
 
 

[10] Orzel, K; “Implementation and Characterization of the PLL based 
Frequency Synthesizer for a Bistatic SAR System” Octubre 2006, PFC (Director: 
Prof. Dr. Paco Lopez- Dekker. 

 
 

[11] Datasheet del RO4350B TM de Rogers Cormporation®. 
www.rogerscorp.com/documents/726/acs/RO4000-LaminatesData-sheet.pdf 

 



110 

   

 
[12] Layout Guidelines for MMIC Components. Hittite Microwave Corporation. 

www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-
notes/layout_guidelines_for_mmic_components.pdf 

 
 

[13] Datasheet de la PXI-5124 de National Instruments®. 
www.ni.com/datasheet/pdf/en/ds-242 
 
 

[14] Datasheet del HMC604LP3E del fabricant Hittite®. 
www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc604.pdf 
 
 

[15] Datasheet del HMC311ST89E del fabricant Hittite®. 
www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc311st89.pdf 
 
 

[16] Datasheet del HMC564LC4 del fabricant Hittite®. 
www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc564.pdf 
 
 

[17] Datasheet del HMC478SC70E del fabricant Hittite®. 
www.analog.com/en/products/amplifiers/rf-amplifiers/HMC478.html  
 
 

[18] Datasheet del HMC441LC3B del fabricant Hittite®. 
www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc441lc3b.pdf 
 
 

[19] Datasheet del ADL5530 del fabricant Analog Devices®. 
www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADL5530.pdf 
 
 

[20] Datasheet del ADP3303 del fabricant Analog Devices®. 
www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADP3303.pdf 
 
 

[21] Datasheet del P/N5515BP15B725 del fabricant Johanson Technology®. 
www.johansontechnology.com/datasheets/band-pass-filters/5515BP15B725.pdf 
 
 

[22] Datasheet del MCA1-12G+ del fabricant Mini Circuits®.  
www.minicircuits.com/pdfs/MCA1-12G+.pdf 
 
 

[23] Datasheet del MCA1-24+ del fabricant Mini Circuits®. 
www.minicircuits.com/pdfs/MCA1-24+.pdf 
 
 



Referències Disseny i caracterització d’un capçal de RF compacte 
en banda C i X per un receptor SAR biestàtic 111 

 

   

[24] Datasheet del LFCN-1700+ del fabricant Mini Circuits®. 
www.minicircuits.com/pdfs/LFCN-1700.pdf 

 
 

[25] Datasheet del LFCN-530D+ del fabricant Mini Circuits®. 
www.minicircuits.com/pdfs/LFCN-530D+.pdf 

 
 

[26] Datasheet del LFCN-3800+ del fabricant Mini Circuits®. 
www.minicircuits.com/pdfs/LFCN-3800.pdf 

 
 

[27] Datasheet del HFCN-3500+ del fabricant Mini Circuits®. 
www.minicircuits.com/pdfs/HFCN-3500+.pdf 

 
 

[28] Datasheet del BFCN-2900+ del fabricant Mini Circuits®. 
www.minicircuits.com/pdfs/BFCN-2900+.pdf 

 
 

[29] Datasheet del BFCN-8350+ del fabricant Mini Circuits®. 
www.minicircuits.com/pdfs/BFCN-8350+.pdf 

 
 

[30] Datasheet del SCN-2-45+ del fabricant Mini Circuits®. 
www.minicircuits.com/pdfs/SCN-2-45.pdf 

 
 

[31] Datasheet del SCN-2-11+ del fabricant Mini Circuits®. 
www.minicircuits.com/pdfs/SCN-2-11.pdf 

 
 

[32] Datasheet del RMK-3-14+ del fabricant Mini Circuits®. 
www.minicircuits.com/pdfs/RMK-3-14+.pdf 

 
 

[33] Datasheet del BP65R1404S110A del fabricant SANGSHIN®.  
http://www.sangshinec.com/pdf/BP65R1404S110A.pdf 

 
 

[34] Datasheet del OX6749 del fabricant RALTRON®.   
http://www.raltron.com/products/pdfspecs/ocxo_ox6749.pdf 

 
 

[35] Datasheet del FSW200400-100 del fabricant Synergy® Microwave 
Corporation. www.synergymwave.com/products/pll-frequency-
synthesizers/datasheet/FSW200400-100.pdf 

 
 
 



112 

   

[36] Datasheet del FSW80150-10 del fabricant Synergy® Microwave 
Corporation. http://www.synergymwave.com/products/pll-frequency-
synthesizers/datasheet/FSW80150-10.pdf 

 
 

[37] Datasheet del 74HC125D del fabricant NXP®. 
www.nxp.com/products/discretes-and-logic/logic/quad-buffer-line-driver-3-
state:74HC125D 

 
 

[38] Datasheet del LM1117 del fabricant TEXAS INSTRUMENTS®. 
www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf 

 
 

[39] Datasheet del DLP-2232PB del fabricant DLP DESIGN®. 
www.dlpdesign.com/usb/dlp-2232pbv17.pdf 

 
 

[40] Datasheet del ptn78000 del fabricant TEXAS INSTRUMENTS®. 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ptn78000w.pdf 

 
 

[41] Manual d’usuari del EAGLE v6 del fabricant CadSoft Computer®. 
www.cadsoftusa.com/fileadmin/journalist/Documents/V6_manual_en_2.pdf 

 
[42] Manual d’usuari del ADS 2008 del fabricant Agilent Technologies®. 

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/ads15/doc.html 
 

 


