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RESUMO

Este trabalho aborda o modelo racional com memória utilizado para a modelagem
comportamental de amplificadores de potência de rádio frequência (RFPAs) e
métodos para identificação de parâmetros desse modelo. Esse modelo é descrito
pela razão de duas aproximações polinomiais, sendo a razão não linear em seus
parâmetros. Como contribuições principais desse trabalho, foram descritos dois
métodos de identificação de coeficientes desse modelo e feita uma comparação
entre eles. Foram escolhidos dois conjuntos de valores de truncamento, de forma
empírica. Esses dois conjuntos, ou seja, esses dois casos, foram utilizados nos dois
métodos de identificação sendo um o método linear e outro o método não linear. O
método linear já foi descrito na literatura e com os resultados obtidos no presente
trabalho percebe-se que o método linear tem validação limitada. Então, a otimização
não linear pode ser utilizada, pois ela apresentou resultados mais eficientes. As
precisões desses modelos foram testadas através de dados medidos e simulados
em RFPAs e também através do erro quadrático médio normalizado.
Palavras-chave: Modelo racional com memória, Identificação de parâmetros,
Aproximações polinomiais, Otimização não linear.

ABSTRACT

This work addresses the rational models with memory for the behavioral modeling of
radio frequency power amplifiers (RFPAs) and parameter identification methods for
this model. This model is described by the ratio of two polynomial approximations
and being non-linear in its parameters. The main contributions of this work are, the
description of two methods of coefficient identification for this model and a
comparison between them. Two sets of truncation values were chosen empirically.
These two sets, that is, these two cases, have been used in both identification
methods, being one of them a linear method and the other a non-linear method. The
linear method was already described in the literature and the results obtained in this
work indicate the limited validity of the linear method. Then, the non-linear
optimization can be used, because it has presented more efficient results. The
accuracy of these models were tested through data measuring and simulation in the
RFPAs and through the normalized mean square error.
Keywords: Rational model with memory, Parameter identification, Polynomial
approximation, Non-linear optimization.
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1 INTRODUÇÃO

Com a crescente melhoria no sistema de comunicação (RAAB,
ASBECK, CRIPPS,KENINGTON, POPOVIC, POTHECARY, SEVIC e SOKAL,
2002), cada vez mais os fabricantes de dispositivos móveis estão adicionando
recursos aos seus aparelhos. Este fator, junto com o aumento de usuários e também
com a maior variedade de serviços prestados pelas operadoras, faz com que haja
uma maior taxa na transmissão de dados, porém, a largura de banda disponível para
esses serviços é limitada. Portanto, torna-se necessário que esses dispositivos
móveis sejam lineares para que não exista interferência entre usuários vizinhos
(RAYCHAUDHURI e MANDAYAM, 2012).

O amplificador de potência de rádio frequência (RFPA, do inglês Radio
frequency power amplifier) é o elemento da cadeia de transmissão que mais
consome energia e o que mais gera distorções (CRIPPS, 2006). Sua função
principal é fazer com que a potência do sinal de saída seja maior que a potência do
sinal de entrada. Para que um RFPA trabalhe de forma eficiente ele necessita de
altos níveis de potência, e isso resulta que ele trabalhe na faixa não linear (CRIPPS,
2006).
Para projetar um RFPA um dos maiores desafios é obter uma boa
linearidade e uma boa eficiência (CRIPPS, 2006). Então, para que um RFPA seja
eficiente e atenda as exigências de linearidade, são propostos circuitos de
linearização(RAYCHAUDHURI e MANDAYAM, 2012). Estes trabalham de forma
conjunta ao RFPA, e como os RFPAs do sistema de comunicação necessitam de
grandes níveis de potência, o circuito de linearização adicionado serve para
compensar as não linearidades inseridas pelo RFPA.
A pré-distorção digital (DPD, do inglês digital pre-distortion) é uma das
técnicas de linearização que possui o melhor custo benefício (KENINGTON,2000).
Esta técnica implementa um circuito, em cascata com o RFPA, cuja característica
não linear é inversa ao RFPA. Sendo assim, o sinal de entrada do amplificador é não
linear e oposto ao comportamento do RFPA, fazendo com que o sinal de saída seja
linear e que o RFPA trabalhe na região não linear, ou seja, apresente maior
eficiência (KENINGTON, 2000).
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Contudo, para implementar a DPD é necessário um modelo de RFPA
com alta precisão e baixa complexidade, sendo que este modelo também deve levar
em conta o comportamento não linear do RFPA, quando este opera em elevadas
potências (KENINGTON, 2000). Modelos comportamentais ou matemáticos que
descrevem o RFPA com pouco ou nenhum conhecimento de suas características
físicas internas são a melhor escolha, pois possuem menor complexidade
computacional.
É proposto um modelo racional com memória em FRANCISCO e LIMA
(2015) para a modelagem de RFPA. Este modelo é dado pela razão de dois
polinômios, sendo esse modelo um modelo não linear em seus coeficientes, pois
apresenta coeficientes tanto no numerador quanto no denominador.
No presente trabalho é abordado o estudo e comparação de dois
métodos para identificação dos parâmetros desse modelo. Um método de
identificação linear, discutido em FRANCISCO e LIMA (2016), e um método de
identificação não linear.

1.1 PÚBLICO ALVO

Os amplificadores de potência possuem elevado gasto de potência
para seu funcionamento (CRIPPS, 2006). Em sistemas de telefonia móvel isto pode
ser de crucial importância, pois cada vez mais se buscam sistemas eficazes.
Para os usuários, a vantagem de possuir um aparelho que possua
pouco gasto de bateria é muito requerida, pois ninguém gosta que seu aparelho
desligue, principalmente em momentos importantes.
Além disso, pelos RFPAs possuírem um alto gasto de potência eles
consomem mais energia, e com milhares de celulares no mundo isso colabora para
uma maior demanda de energia. Então o desenvolvimento de sistemas mais
eficazes ajuda em muito nas questões ambientais.
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1.2 DIFERENCIAL DO PROJETO

Parte-se de uma estrutura conhecida, o modelo racional com memória,
dado pela razão de dois polinômios. Este modelo foi escolhido pois apresenta alta
precisão de modelagem com pequeno número de coeficientes, em relação a
aproximações polinomiais(FRANCISCO e LIMA, 2015).
Projetos desenvolvidos anteriormente apresentam uma identificação
dos coeficientes desse modelo através de otimizações lineares, que tem como
vantagem uma menor complexidade(FRANCISCO e LIMA, 2016). Ainda na literatura
mostrou-se que essa otimização linear tem validade limitada. Por isso, no projeto
aqui desenvolvido, busca-se uma identificação dos coeficientes desse modelo
através de otimizações não lineares, para uso quando a otimização linear deixa de
ser válida.
O RFPA, em sua essência, possui elevado gasto de potência devido
às suas características construtivas (CRIPPS, 2006). Então se conseguirmos criar
matematicamente um modelo para trabalhar em conjunto com o RFPA, mas de
forma a complementá-lo, podemos conseguir que o PA trabalhe com melhor
compromisso entre linearidade e eficiência.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Partindo do modelo racional com memória que é dado pela razão de
dois polinômios, modelar matematicamente, através do software MATLAB,
Amplificadores de Potência de Rádio Frequência (RFPA).

2.2 METODOLOGIA



Revisar a literatura sobre amplificadores de potência.



Implementar e aplicar a otimização linear já estudada em

FRANCISCO e LIMA (2016) para encontrar os coeficientes do modelo
racional com memória.


Implementar uma otimização não linear clássica e encontrar os

coeficientes do modelo racional com memória usando este método.


Comparar as duas abordagens através da análise dos erros de

modelagem em dois estudos de caso: um onde a identificação através
de otimização linear funciona bem e outro onde a identificação
através de otimização linear apresenta problemas.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conceitos sobre amplificadores de potência serão abordados nesse
capítulo com destaque para as características de linearidade e eficiência. Também
serão abordadas técnicas de modelagem e linearização, que permitem uma
transmissão de sinal com menos distorções e de forma mais eficiente.

3.1 AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

O amplificador de potência (PA), presente na cadeia de transmissão de
sistemas de comunicação, tem como função principal amplificar a potência do sinal
RF de entrada, ou seja, fazer com que o sinal de saída tenha maior energia para
assim poder ser transmitido. A FIGURA 1 mostra aonde se encontra presente o PA
na cadeia de transmissão.

FIGURA1 – LOCAL ONDE SE ENCONTRA O RFPA

FONTE: O autor (2017).

O balanceamento das potências de um PA é dado pela equação:
𝑃𝐷𝐶 + 𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝑃𝑑 ,

(1)
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onde Pin representa a potência do sinal de entrada, Poutrepresenta a potência do
sinal de saída, PDC é a potência fornecida pela fonte e Pdé a potência dissipada pelo
PA. O diagrama de potências de um PA é apresentado na FIGURA 2.
FIGURA 2 – DIAGRAMA DE POTÊNCIAS DE UM PA

FONTE: Modificado de BONFIM (2016).

Quando se projeta um PA deve se levar em consideração que o maior
desafio é obter uma boa linearidade e uma boa eficiência, já que essas
características são conflitantes. Nas próximas seções é feita uma abordagem sobre
linearidade e eficiência e o compromisso entre elas.

3.2 LINEARIDADE

Um RFPA possuir linearidade implica que ele não deve introduzir
distorções nem na amplitude e nem na fase do sinal que está sendo amplificado. O
sinal de saída deve possuir sua amplitude amplificada e proporcional à sua entrada,
enquanto que a diferença de fase deve permanecer igual entre a entrada e a saída.
A distorção de fase é conhecida como distorção AM-PM. A distorção de
amplitude é conhecida como distorção AM-AM. Ambas as distorções AM-AM e AMPM afetam a linearidade do RFPA (REYNAERT e STEYAERT, 2006).
As não linearidades influenciam na resposta do PA e podem ser
caracterizadas através de figuras de mérito, que dependem da modulação do sinal e
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da aplicação (SILVA, 2014). Uma técnica utilizada para medir a linearidade AM-AM
do PA é o ponto de compressão de 1 dB.
O ponto de compressão de 1 dB refere-se ao valor da potência de
saída no qual o sinal de saída já sofreu uma compressão de 1 dB, comparada com a
potência do sinal de saída que seria dada pela extrapolação da curva de resposta da
região linear. A ilustração é dada conforme a FIGURA 3.

FIGURA 3 – PONTO DE COMPRESSÃO DE 1 dB

FONTE: BONFIM (2016).

3.3 EFICIÊNCIA

A eficiência é uma das características de um PA que merece atenção,
pois ela relaciona a potência do sinal de saída do PA com a potência consumida
pelo seu circuito. Uma boa eficiência significa um baixo consumo de energia. A
eficiência pode ser definida como a relação entre a potência de saída e a potência
entregue pela fonte, conforme a equação:

η=

POUT
PDC

.

(2)
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Existem casos em que o ganho de potência do PA é muito baixo e que
a potência de entrada Pin representa uma boa parcela da potência de saída. Nesse
caso, utiliza-se a eficiência de potência adicionada (PAE), que é definida como a
diferença entre a potência de saída Pout e a potência de entrada Pin¸ sobre a
potência da fonte PDC, conforme:

PAE =

POUT - Pin
PDC

.

(3)

3.4 COMPROMISSO ENTRE LINEARIDADE E EFICIÊNCIA

Um PA apresenta resposta linear quando opera em baixas potências,
conforme FIGURA 4. Porém quando o PA possui baixos níveis de potência ele opera
de maneira ineficiente. Então se quisermos que ele opere de maneira eficiente, ele
terá que trabalhar na faixa não linear, mostrando assim que existe um compromisso
entre linearidade e eficiência.
Os órgãos reguladores do sistema de comunicação exigem que o PA
cumpra as exigências de linearidade, para que não haja interferência entre os
usuários de canais vizinhos. A partir da FIGURA 4 podemos observar que o PA
possui maior eficiência quando opera com altos níveis de potência.
FIGURA 4 – CURVA TÍPICA DE UM PA

FONTE: Modificado de SILVA (2014).
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Em projetos de RFPA busca-se uma alta eficiência e uma alta
linearidade, mas na prática isso é difícil de conseguir. Então, para que isso ocorra
são adicionadas técnicas de linearização, e uma técnica que tem sido muito utilizada
é a pré-distorção digital em banda base, que está detalhada na seção seguinte.

3.5 PRÉ-DISTORÇÃO DIGITAL

Para melhorar a eficiência do RFPA uma técnica que tem sido utilizada
é a pré-distorção digital. Ela consiste em distorcer o sinal de entrada de forma
exatamente oposta à não linearidade observada no PA, de maneira a complementar
as distorções impostas pelo circuito do amplificador, fazendo com que o sinal tornese linear, conforme FIGURA 5.

FIGURA 5 – CARACTERÍSTICAS INVERSAS DO DPD E DO PA

FONTE: MACHADO (2016).

O bloco que implementa a DPD é ligado em cascata com o PA, de
forma que trabalhem de forma conjunta,
transferência inversa ao

porém apresenta característica de

RFPA. A característica de transferência do PA sendo

definida por f , e g representando a característica de transferência do DPD, obtemos
que g = (f)-1 (BONFIM, 2016). A seguir é mostrado o diagrama de linearização
(FIGURA 6).
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FIGURA 6 – DIAGRAMA DE BLOCOS DPD + PA

FONTE: BONFIM (2016).

Para projetar um bloco de DPD é necessário um modelo que possua
uma alta precisão e uma baixa complexidade computacional, então na próxima
seção é relatada a modelagem comportamental.

3.6 MODELAGEM COMPORTAMENTAL

Modelar um dispositivo significa reproduzir através de software o seu
comportamento real. Podem-se definir dois tipos de abordagem para a modelagem
de um amplificador: modelos físicos e modelos matemáticos.
Para os modelos físicos é necessário um conhecimento prévio sobre as
características do RFPA, como, elementos que compõem sua estrutura, suas
relações e interações. Portanto essa abordagem descreve o RFPA com grande
quantidade de detalhes, ou seja, apresenta maior complexidade.
Os modelos comportamentais, ou caixa preta, são baseados em
medições feitas na entrada e na saída do amplificador, descrevendo o
comportamento do mesmo através de um modelo matemático que utiliza pouco ou
nenhum conhecimento sobre a estrutura interna. Portanto, esses modelos
apresentam menor complexidade computacional, porém, sua precisão pode ser
sensível dependendo do modelo adotado e de como é realizada a extração dos
parâmetros.
Primeiramente, para a implementação da modelagem comportamental
deve-se escolher um modelo compatível com as características que se deseja
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simular, como por exemplo, o modelo racional com memória. Com isso, é possível
ajustar seus coeficientes para minimizar o erro.
Para aimplementação do procedimento de modelagem, inicialmente
aplica-se um mesmo sinal de entrada ẋ(n) ao RFPA e ao modelo. Feito isso,
compara-se a saída instantânea do RFPAẏmedido(n) e a saída instantânea do modelo
ẏestimado (n). Depois, um sinal de erro é definido de acordo com e(n) = ẏmedido(n) –
ẏestimado. A FIGURA 7apresenta um esquemático da modelagem comportamental.

FIGURA 7 – DIAGRAMA DO SISTEMA DE MODELAGEM

FONTE: O autor(2017).

3.7 MODELO COMPORTAMENTAL EQUIVALENTE PASSA-BAIXAS

O PA deveria apresentar um sinal de saída y(n) cujas características
fossem uma réplica amplificada do sinal de entrada x(n). Porém, um RFPA, na
prática, apresenta não linearidades, devido à compressão de ganho e saturação da
potência de saída. Além disso, verificam-se também efeitos de memória, devido às
não idealidades nas respostas em frequência dos circuitos de polarização e das
redes de casamento de impedância (PEDRO e MAAS, 2005). Podemos ver na
FIGURA 8 o PA tratado como um bloco de uma entrada e uma saída, em que existe
um alargamento da banda em relação à entrada em uma curva típica de um PA.
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FIGURA 8 – ESPECTRO DO SINAL RF NA ENTRADA E SAÍDA

FONTE: Modificado de BONFIM (2016)

Partindo disso, percebemos que um modelo de um RFPA deve ser não
linear e com memória. Para a minimização do erro, esses modelos comportamentais
possuem parâmetros ajustáveis, e este erro é dado pela diferença entre a saída
desejada e a saída estimada pelo modelo.
Os modelos comportamentais podem ser classificados dependendo da
forma do sinal que é utilizado na entrada e saída do RFPA(PEDRO e MAAS, 2005).
Se um modelo utiliza sinais passa-banda, ele é chamado de modelo comportamental
passa-banda. Quando é modelada a relação entrada-saída em valores de envoltória
complexa, o modelo utilizado é o modelo equivalente passa-baixas. Os sinais passabanda possuem valores não nulos em torno da frequência da portadora ωc,
enquanto que os sinais passa-baixas possuem valores não nulos em torno da
origem.
Considere um RFPA excitado por um sinal passa-banda da forma:
𝑥(𝑛) = 𝑅𝑒[ẋ(𝑛)𝑒 𝑗𝜔𝐶 𝑛 ] = |ẋ(𝑛)|cos[𝜔𝐶 𝑛 + ∠ẋ(𝑛)]

(4)

onde x(n) representa o sinal RF de valor real, ẋ(n) é a envoltória de valor complexo,
ωc é a frequência angular da portadora e n representa o instante de tempo da
amostra. Para a saída do RFPA o sinal também será um sinal passa-banda:
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𝑦(𝑛) = 𝑅𝑒[ẏ(𝑛)𝑒 𝑗𝜔𝐶 𝑛 ] = |ẏ(𝑛)| cos[𝜔𝐶 𝑛 + ∠ẏ(𝑛)],

(5)

onde y(n) é o sinal de RF de valor real e ẏ(n) é a envoltória de valor complexo.
Exige-se

um

alto

grau

de

complexidade

computacional

para

implementar modelos comportamentais discretos no tempo que relacionam os sinais
RF x(n) e y(n), isto porque, para respeitar o critério de Nyquist, a frequência de
amostragem deve ter um valor muito alto, igual a alguns GHz.
Pode-se explorar a natureza passa-banda do PA a fim de obter uma
grande redução na complexidade computacional, sem comprometer a precisãodo
modelo (PEDRO e MAAS, 2005). Para os modelos comportamentais equivalentes
passa-baixas apenas os sinais de envoltória de valor complexo ẋ(n) e ẏ(n) estão
disponíveis para o modelo, fazendo assim com que a frequência de amostragem
possa ser reduzida para alguns MHz.
Na FIGURA 9 temos ilustrado um típico sinal de entrada de um PA,
sendo que os PAs são excitados por sinais de rádio frequência nos quais a
frequência da portadora é muito maior que a largura de banda da envoltória
complexa. Na FIGURA 9 (a) tem-se o sinal de RF real e na FIGURA 9 (b) tem-se o
sinal de envoltória complexa.
FIGURA 9 – SINAIS DE ENTRADA DE UM PA NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA: (a) SINAL REAL (b)
SINAL DA ENVOLTÓRIA COMPLEXA

FONTE: Modificado de BONFIM (2016).

Se aplicado o sinal da FIGURA 9(a) a um sistema não linear genérico,
o sinal de saída irá apresentar energia em zonas múltiplas inteiras da zona
fundamental, conhecidas como distorções harmônicas e energia em frequências ao
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redor da zona fundamental, chamadas de distorções de intermodulação, que
alargam a banda original do sinal (BONFIM, 2016).
Na FIGURA 10 (a) tem-se a ilustração de um típico sinal de saída de
um sistema não linear genérico, quando aplicado o sinal da FIGURA 9(a), e em
10(b) tem-se a sobreposição das diferentes zonas se apenas as informações da
envoltória estiverem disponíveis, não sendo possível a distinção de cada zona
através da visualização do espectro.

FIGURA 10 – SINAL DE SAÍDA DE UM SISTEMA GENÉRICO:(a) SINAL RF (b) ENVOLTÓRIA
COMPLEXA

FONTE: Modificado de BONFIM (2016)

Porém, um RFPA não é um sistema não linear genérico. Ele possui
filtros passa-faixas, e isto faz com que se atenuem substancialmente as distorções
harmônicas. Com isso, o sinal de saída do PA possui apenas distorções em torno da
zona fundamental, ou seja, apenas alargamento da banda do sinal. Na FIGURA 11
(a) podemos ver um sinal típico da saída de um PA quando alimentado pelo sinal de
FIGURA 9 (a), e na FIGURA 11(b) temos apenas o sinal da envoltória complexa de
saída.
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FIGURA 11 – SINAL DE SAÍDA DE UM PA: (a) SINAL RF (b) ENVOLTÓRIA COMPLEXA

FONTE: Modificado de BONFIM (2016).

Analisando a FIGURA 10(b) e a FIGURA 11(b) podemos notar que as
duas ocupam a mesma faixa de frequências. Porém, a FIGURA 10(b) possui
diferentes zonas sobrepostas enquanto que na FIGURA 11(b) tem-se apenas a zona
fundamental. Existem duas possibilidades na modelagem de PAs (BONFIM, 2016).
Pode-se utilizar o modelo passa-banda, que relaciona os sinais reais RF de entrada
e saída (FIGURAS 9(a) e 11(a)) ou, o modelo equivalente passa-baixas, que
relaciona apenas os sinais de envoltória complexa, (FIGURAS 9 (b) e 11(b)).
Modelos genéricos são capazes de modelar intermodulações em todas
as zonas, na fundamental e nas harmônicas. Porém, quando se trabalha com PAs,
apenas os termos dos modelos que estão associados à zona fundamental são úteis
para descrever saídas medidas no RFPA.
Em um modelo passa-banda basta visualizar o espectro do sinal de
saída para saber se o termo gera contribuições dentro da zona fundamental.
Contudo, no modelo equivalente passa-baixas não é possível distinguir se um termo
gera ou não contribuições apenas visualizando seu espectro de saída.
Atenção especial deve ser dedicada para garantir que o modelo
comportamental gere somente contribuições na zona fundamental, em torno de 1ω c,
pois modelos equivalentes passa-baixas não trabalham diretamente com a portadora
(LIMA, CUNHA e PEDRO, 2011).
Cada entrada de valor complexo representa, na zona fundamental
(1ωc), uma informação (BONFIM, 2016). A partir, de x(n) = |ẋ(n)|cos(ωcn + ∠ẋ(n)),
temos que a envoltória de valor complexo ẋ(n) está relacionada com o sinal RF de
valor real. Extraindo o módulo da envoltória de valor complexo, o resultado dá uma
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informação na zona CC(0ωc), por exemplo, |ẋ(n)|=|ẋ(n)|cos(0ωcn). Quando se realiza
o produto de uma ou mais parcelas na zona CC (0ωc) por uma única parcela da
zona fundamental (1ωc), o resultado sempre dará uma contribuição na zona
fundamental, dado que o inteiro que multiplica ωc será igual a soma dos inteiros que
multiplicam ωc em cada parcela. Ou seja, se somarmos 1 com zeros o resultado
permanece 1.
Por exemplo, fazendo o produto entre as parcelas ẋ(n),|ẋ(n)| e|ẋ(n)|,
este estará relacionado com o sinal de valor real RF de acordo com
|ẋ(n)|3cos[(1+0+0)ωcn +∠ẋ(n)], sendo esta uma contribuição na zona fundamental
(1ωc). Com isso, recomendam-se modelos comportamentais passa-baixas que não
geram contribuições fora da banda, pois essas informações não agregam nenhum
valor útil sobre o comportamento de um RFPA, e sim aumentam sua complexidade.
Portanto, as restrições mencionadas, que estão associadas ao
comportamento passa-banda de PAs, quando excitados por sinais de banda estreita,
devem ser impostas para garantir que apenas contribuições dentro da zona
fundamental sejam contabilizadas pelo modelo comportamental passa-baixas (LIMA,
CUNHA e PEDRO, 2011).

3.8 MODELO RACIONAL COM MEMÓRIA

Neste trabalho, a modelagem de RFPA é realizada através de um
modelo racional com memória proposto na literatura (FRANCISCO E LIMA, 2015).
Aenvoltória de saída de valor complexoẏ(n) deste modelo é dada pela razão de dois
polinômios, conforme:

ẏ(𝑛) =

ẏ𝑁𝑈𝑀 (𝑛)
𝑀5
𝑃4
𝑝
𝑝
1+∑𝑝=1 𝑒𝑝,0 [𝑎𝑥 (𝑛)] + ∑𝑃5
𝑝=1 ∑𝑚=1 ℎ𝑝,𝑚 [𝑎𝑥 (𝑛−𝑚)]

,

(6)

onde,
𝑝−1
ẏ𝑁𝑈𝑀 (𝑛) = ∑𝑃1
+
𝑝=1 𝑏𝑝,0 ẋ(𝑛)[𝑎𝑥 (𝑛)]
𝑀2
𝑝−1
+ ∑𝑃2
𝑝=1 ∑𝑚=1 𝑐𝑝,𝑚 ẋ(𝑛 − 𝑚)[𝑎𝑥 (𝑛 − 𝑚)]
𝑀3
𝑝−1
+ ∑𝑃3
,
𝑝=1 ∑𝑚=1 𝑑𝑝,𝑚 ẋ(𝑛)[𝑎𝑥 (𝑛 − 𝑚)]

(7)
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sendo ẋ(n) a envoltória de entrada de valor complexo e a xa componente de
amplitude de valor real de ẋ(n).
A saída depende da entrada de modo não linear, devido à presença de
produtos entre diferentes informações da entrada, tanto no numerador quanto no
denominador. Além disso, o conjunto de parâmetros deste modelo é composto por
parâmetros do numerador e por parâmetros do denominador, tornando o modelo
não linear em seus parâmetros. A saída usa amostras de entradas anteriores, que
representam os efeitos de memória, sendo assim um modelo racional com memória
não linear em seus parâmetros.
Para aplicação deste modelo racional com memória na modelagem de
RFPA supõem-se conhecidos os valores para os oito fatores de truncamentos P1,
P2, P3, P4, P5, M2, M3 e M5, que na prática cada valor para os fatores de
truncamento é varrido e escolhe-se o melhor conjunto de valoresde forma empírica.
Para cada conjunto fixo de valores de truncamento escolhido, um
modelo específico é implementado e a identificação dos parâmetros do modelo
racional com memória consiste em selecionar os valores ótimos para os coeficientes
ajustáveis bp,0,cp,m,dp,m,ep,0,hp,m.
Para codificação da identificação de parâmetros pode-se reescrever (6)
da seguinte forma:

ẏ𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =

𝑛𝑢𝑚[𝑐𝑜𝑒𝑓𝑛𝑢𝑚 ]

,

1+𝑑𝑒𝑛[𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑒𝑛 ]

(8)

onde num[coefnum] possui todas as aproximações polinomiais do numerador e
den[coefden] possui todas as aproximações polinomiais do denominador, sendo os
coeficientes bp,0,cp,m,dp,m,designados por num[coefnum] e ep,0,hp,m, por den[coefden].
O foco desse trabalho não é selecionar o melhor conjunto dos
truncamentos. O objetivo é, dados os truncamentos, verificar qual é a melhor forma
de encontrar os coeficientes. Existem duas formas que podem ser utilizadas: uma
porotimização linear, porém de validade limitada, e outra porotimização não linear.
Estas duasotimizações serão explicadas na sequência.
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3.9 MÉTODOLINEAR DE IDENTIFICAÇÃO DE COEFICIENTES

Uma função é linear nos coeficientes, quando as parcelas dessa
função podem ser escritas de forma linear. Ou seja, considere uma equação com
três coeficientes coef1, coef2, coef3 e k1, k2, k3 são constantes. Essa função será
linear se puder ser escrita da seguinte forma:

F(coef1, coef2, coef3) = k1coef1 +k2 coef2 + k3coef3

(9)

Isoladamente a função num é uma função linear nos seus coeficientes,
que são coefnum, e a função den também é linear em seus coeficientes, que são
dados por coefden.
Em FRANCISCO e LIMA (2016) é utilizado uma otimização linear para
extração dos coeficientes do modelo racional. Isto é possível devido ao rearranjo do
modelo original, onde os parâmetros associados ao denominador são deslocados
para o numerador. Com todos os parâmetros localizados no numerador, todos os
parâmetros sofrem o mesmo tratamento do algoritmo de identificação linear. Dessa
forma, (8) pode ser reescrito como:
ẏ𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑛𝑢𝑚[𝑐𝑜𝑒𝑓𝑛𝑢𝑚 ] − ẏ𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑛[𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑒𝑛 ].

(10)

Um sinal de erro é então definido como a diferença entre a saída
medida no RFPA e a saída estimada em (10), da seguinte forma:
𝑒𝑟𝑟𝑜 = ẏ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − ẏ𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 .

(11)

Utilizando a saída ẏestimado dado em (10) temos:
𝑒𝑟𝑟𝑜[𝑐𝑜𝑒𝑓𝑛𝑢𝑚 , 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑒𝑛 ] =
ẏ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − {𝑛𝑢𝑚[𝑐𝑜𝑒𝑓𝑛𝑢𝑚 ] − ẏ𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 [𝑐𝑜𝑒𝑓𝑛𝑢𝑚 , 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑒𝑛 ]𝑑𝑒𝑛[𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑒𝑛 ].

(12)
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O erro em (12) é uma função não linear em seus coeficientes, pois não
pode ser escrito na forma de uma função linear. Para tornar o erro linear nos
coeficientes é feita uma mudança crucial no sinal de erro, onde ẏestimado é substituído
por ẏmedido. Dessa forma o erro modificado torna-se:
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑚𝑜𝑑 = ẏ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 {1 + 𝑑𝑒𝑛[𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑒𝑛 ]} − 𝑛𝑢𝑚[𝑐𝑜𝑒𝑓𝑛𝑢𝑚 ].

(13)

Essa aproximação só é boa quando ẏestimado for próximo de ẏmedido. A
validade dessa aproximação será investigada através de dois casos no capítulo de
resultados. O erro sendo linear nos coeficientes é possível minimizar o erro
quadrático médio através dos mínimos quadrados.

3.10 MÉTODONÃO LINEAR DE IDENTIFICAÇÃO DE COEFICIENTES

Quando o método linear não funciona a única opção é trabalhar com o
erro na sua forma exata, dada pela equação (12). Para minimizar o erro quadrático
médio é necessário um método de otimização não linear.
Essa otimização é realizada através de uma ferramenta de otimização
do MATLAB. É escolhida a função “lsqnonlin”, a qual resolve problemas de mínimos
quadrados não lineares. A “lsqnonlin” utiliza uma função definida pelo usuário que
recebe um conjunto de valores de coeficientes e retorna o vetor de erros. Um chute
inicial é necessário para qualquer método de otimização não linear.
Além da função definida pelo usuário passada por “lsqnonlin”, outros
parâmetros também são utilizados, como valores de coeficientes para chute inicial
utilizado e opções de otimização que podem ser ajustadas pelo usuário.
No parâmetro “options” utilizado por “lsqnonlin”, podemos definir suas
características chamando a função “optimset”, da forma:
𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑠𝑒𝑡(′𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚1′ , 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟,′ 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚2′, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, … ).

(14)

32

Esta estrutura cria opções de otimização chamada “options”, na qual
cada parâmetro especificado (param) possui um valor especificado. Caso não seja
especificado nenhum valor utiliza-se ‘[]’, que indica o valor padrão utilizado.
No código implementadoneste trabalho “options” foi definido da
seguinte maneira:
𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑠𝑒𝑡(′𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦 ′ ,′ 𝑖𝑡𝑒𝑟 ′ ,′ 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟 ′ , 200,′ 𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚′ , []). (15)
Com o parâmetro “Display” e valor especificado “iter”, é exibida a saída
a cada iteração e é dada a mensagem da saída padrão. O segundo parâmetro
“maxiter” especifica o número de iterações máximas desejado. “Algorithm” seleciona
o algoritmo utilizado para a solução dos mínimos quadrados que nesse caso foi
utilizado o padrão, “trust-region-reflective”, que interrompe a função quando a
mudança final na soma dos quadrados em relação ao seu valor inicial é menor do
que o valor padrão de tolerância da função.
O método não linear será investigado através de dois casos no capítulo
de resultados.
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4 RESULTADOS

Neste capítulo, os dados de entrada e saída, medidos de um
amplificador real, são usados para testar asotimizações linear, relatado em
FRANCISCO e LIMA (2016), e não linear, para identificação de parâmetros do
modelo racional com memória.
Os dados de entrada e saída foram medidos em um RFPAGaN HEMT
classe AB. Os dados de entrada e saída do RFPA foram medidos por um analisador
vetorial de sinais Rohde& Schwarz FSQ VSA, com frequência de amostragem
61,44MHz. O sinal de estímulo era de uma portadora de 900 MHz modulada por um
envoltória WCDMA de 3,84 MHz.
São utilizadas 24180 amostras para identificação dos modelos e 9600
amostras são utilizadas para a validação do modelo, sendo a precisão de cada
modelo para o RFPA dada pelo erro quadrático médio normalizado (NMSE).
O NMSE é uma figura de mérito amplamente utilizada para validação
de modelos de RFPA (MUHA, CLARK e MOULTHROP, 1999), definido por:

𝑁𝑀𝑆𝐸 = 10𝑙𝑜𝑔10 [

2
∑𝑁
𝑛=1|ẏ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 (𝑛)−ẏ𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑛)|
2
∑𝑁
𝑛=1|ẏ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 (𝑛)|

],

(16)

ondeẏmedido(n) é o sinal de envoltória de valor complexo medido no instante de tempo
n, ẏestimado(n) é o sinal de saída de envoltória de valor complexo estimado pelo
modelo do RFPA no instante de tempo n. Então, o erro do sinal no instante de tempo
n é dado pela diferença entre os sinais de saída medido é estimado pelo modelo,
e(n) = ẏmedido – ẏestimado.
Minimizar o MSE e o NMSE dá o mesmo resultado, então, usa-se o
NMSE, pois ele é o mais utilizado na literatura de PA.
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4.1 MÉTODO LINEAR

Para o método linear, dois casos particulares foram identificados no
software MATLAB.
Para o primeiro caso, foram escolhidos os valores de truncamento
iguais a P1=2, P2=1, P3=1, P4=1, P5=2, M2=2, M3=1 e M5= 3 para o modelo
racional com memória.
Conseguiu-se a reprodução fiel dos resultados para o NMSE do erro
original e do erro modificado, apresentados em FRANCISCO e LIMA (2016) e que
são mostrados na TABELA 1.

TABELA 1 – RESULTADO PARA O PRIMEIRO CASOATRAVÉS DO MÉTODO
LINEAR

Definição de Erro

NMSE (dB)

Erromod (13)

- 40,7

Erro (12)

- 40,3

FONTE: O autor (2017)

Observa-se uma diferença de apenas 0,4 dB, portanto, para esse caso,
a otimização linear forneceu um conjunto muito preciso de parâmetros para o
modelo racional com memória.
A estimativa oferecida pelo conjunto de parâmetros fornecidos pelo
método linear é mostrada na FIGURA 12, através da amplitude de saída instantânea
normalizada como função da amplitude de entrada instantânea normalizada,
também chamada de modulação de amplitude para modulação em amplitude (AMAM), tanto para a saída medida como para a saída estimada.
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Pode-se também ver a qualidade da estimativa obtida através da
identificação pelo método linear, através da diferença entre o ângulo de saída e o
ângulo de entrada em função da amplitude de entrada normalizada, conhecida com
modulação AM-PM, FIGURA 13, mostrando uma coincidência ponto a ponto, ou
seja, uma boa estimativa. Temos também a parte real da saída em função do tempo
(FIGURA 14) e a parte imaginária da saída em função do tempo (FIGURA 15).

FIGURA 12 – CONVERSÃO AM-AM INSTANTÂNEA NORMALIZADA, MEDIDA E ESTIMADA, PARA
MÉTODO LINEAR: PRIMEIRO CASO
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FONTE: O autor (2017).
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FIGURA 13 – DIFERENÇA ENTRE ÂNGULOS (SAÍDA MENOS ENTRADA) EM FUNÇÃO DA
ENTRADA (CONVERSÃO AM-PM) PARA MODELO LINEAR: PRIMEIRO CASO
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FONTE: O autor (2017).

FIGURA 14 – PARTE REAL DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA OTIMIZAÇÃO LINEAR:
PRIMEIRO CASO
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FIGURA 15 – PARTE IMAGINÁRIA DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA OTIMIZAÇÃO
LINEAR: PRIMEIRO CASO
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FONTE: O autor (2017).

Para o segundo caso foi utilizado para os fatores de truncamento os
valores de P1=2, P2=2, P3=2, P4=3, P5=2, M2=4, M3=1e M5= 3. Para este caso
podemos notar pela TABELA 2 que o valor do erro original foi muito maior que o erro
modificado, com uma diferença de 18,6 dB.

TABELA 2 – RESULTADO PARA O SEGUNDO CASO ATRAVÉS DO MÉTODO
LINEAR

Definição de Erro

NMSE (dB)

Erromod (13)

- 46,4

Erro (12)

- 27,8

FONTE: O autor.
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Estes resultados não foram exatamente fieis aos encontrados em
FRANCISCO e LIMA (2016), sendo que os valores encontrados possuíam uma
diferença de erro de 17,8 dB. Isto se deve aos acréscimos de zeros, nos dados do
RFPA, para as primeiras amostras na rotina implementada nesse trabalho. Porém, a
diferença de erro produzida pelo método linear é observada e de total importância
para o estudo desse trabalho.
Com isso, para este segundo caso aotimização linear não foi eficiente,
pois não forneceu um conjunto preciso de parâmetros para o modelo racional com
memória. A estimativa ilustrada para esses parâmetros é vista na FIGURA 16, a qual
mostra as conversões (AM-AM) medida e estimada, onde nota-se a discrepância e
pontos não coincidentes entre os resultados. Também se observa isso na FIGURA
17, que dá a relação AM-PM. As partes real e imaginária das saídas são mostradas
nas FIGURAS 18 e 19.

FIGURA 16 – CONVERSÃO AM-AM INSTANTÂNEA NORMALIZADA, MEDIDA E ESTIMADA, PARA
MÉTODO LINEAR: SEGUNDO CASO
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FONTE: O autor (2017).
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FIGURA 17 – DIFERENÇA ENTRE ÂNGULOS (SAÍDA MENOS ENTRADA) EM FUNÇÃO DA
ENTRADA (CONVERSÃO AM-PM) PARA MÉTODO LINEAR: SEGUNDO CASO
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FONTE: O autor (2017).
FIGURA 18 – PARTE REAL DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA OTIMIZAÇÃO LINEAR:
SEGUNDO CASO
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FIGURA 19 – PARTE IMAGINÁRIA DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA OTIMIZAÇÃO
LINEAR: SEGUNDO CASO
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FONTE: O autor (2017).

4.2 MÉTODO NÃO LINEAR

Para o método não linear também foram utilizados dois casos, com os
mesmos valores de truncamentos utilizados para o caso linear.
Para o primeiro caso, com valores de truncamento iguais a P1=2,
P2=1, P3=1, P4=1, P5=2, M2=2, M3=1 e M5= 3, conseguiu-se um erro menor
usando a otimização não linear, conforme mostra a TABELA 3.
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TABELA 3 – RESULTADO PARA O PRIMEIRO CASO ATRAVÉS DO MÉTODO
NÃO LINEAR

Definição de Erro

NMSE (dB)

Erromod (13)

-40,7

Erro (12)

-40,3

Erron-linear

-41,2

FONTE: O autor (2017).

As FIGURAS 20 e 21 ilustram as conversões AM-AM e AM-PM,
respectivamente, para dados medidos e estimados. As partes real e imaginária da
saída são mostradas nas FIGURAS 22 e 23.

FIGURA 20 – CONVERSÃO AM-AM INSTANTÂNEA NORMALIZADA, MEDIDA E ESTIMADA, PARA
MÉTODO NÃO LINEAR: PRIMEIRO CASO
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FONTE: O autor (2017)
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FIGURA 21 – DIFERENÇA ENTRE ÂNGULOS (SAÍDA MENOS ENTRADA) EM FUNÇÃO DA
ENTRADA (CONVERSÃO AM-PM) PARA MÉTODO NÃO LINEAR: PRIMEIRO CASO
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FONTE: O autor (2017).
FIGURA 22 – PARTE REAL DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA OTIMIZAÇÃO NÃO
LINEAR: PRIMEIRO CASO
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FONTE: O autor (2017).
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FIGURA 23 – PARTE IMAGINÁRIA DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA OTIMIZAÇÃO NÃO
LINEAR: PRIMEIRO CASO
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FONTE: O autor (2017).

Podemos ver a semelhança destas figuras com as obtidas através da
otimização linear para o primeiro caso, que será mais detalhado na próxima seção, e
também a boa estimativa do modelo.

Para o segundo caso testado com valores de truncamento iguais a
P1=2, P2=2, P3=2, P4=3, P5=2, M2=4, M3=1e M5= 3, obteve-se uma melhora
significativa de 8 dB em relação aotimização linear, conforme reportado na TABELA
4,sendo a diferença no erro de NMSE reduzida para 10,6 dB.
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TABELA 4 – RESULTADO PARA O SEGUNDO CASO ATRAVÉS DO MÉTODO
NÃO LINEAR

Definição de Erro

NMSE (dB)

Erromod (13)

-46,4

Erro (12)

-27,8

Erron-linear

-35,8

FONTE: O Autor (2017).

A conversão AM-AM utilizando esses parâmetros identificados
pelaotimização não linear pode ser vista na FIGURA 24 e na FIGURA 25têm-se as
conversões AM-PM medida e estimada para este caso. E as partes real e imaginária
das saídas estão ilustradas nas FIGURAS 26 e 27.

FIGURA 24 – CONVERSÃO AM-AM INSTANTÂNEA NORMALIZADA, MEDIDA E ESTIMADA, PARA
MÉTODO NÃO LINEAR: SEGUNDO CASO
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FONTE: O Autor (2017).
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FIGURA 25 – DIFERENÇA ENTRE ÂNGULOS (SAÍDA MENOS ENTRADA) EM FUNÇÃO DA
ENTRADA (CONVERSÃO AM-PM) PARA MODELO NÃO LINEAR: SEGUNDO CASO
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FONTE: O autor (2017)
FIGURA 26 – PARTE REAL DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA OTIMIZAÇÃO NÃO
LINEAR: SEGUNDO CASO
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FIGURA 27 – PARTE IMAGINÁRIA DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA OTIMIZAÇÃO NÃO
LINEAR: SEGUNDO CASO
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FONTE: O autor (2017).

4.3 COMPARAÇÃO DO MÉTODO LINEAR COM O NÃO LINEAR

Para o primeiro caso foram comparados os dois métodos, linear e não
linear, através da conversão AM-AM, FIGURA 28, e conversão AM-PM, FIGURA 29.
A comparação entre as partes reais e imaginárias das saídas medidas e estimadas
são mostradas nas FIGURAS 30 e 31, respectivamente.
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FIGURA 28 – CONVERSÃO AM-AM INSTANTÂNEA NORMALIZADA, MEDIDA E ESTIMADA, PARA
OTIMIZAÇÃO LINEAR E OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR: CASO 1
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FONTE: O autor (2017).

FIGURA 29 – DIFERENÇA ENTRE ÂNGULOS (SAÍDA MENOS ENTRADA) EM FUNÇÃO DA
ENTRADA (CONVERSÃO AM-PM) PARA OTIMIZAÇÃO LINEAR E OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR:
CASO 1
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FIGURA 30 – PARTE REAL DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO, MEDIDA E ESTIMADA, PARA
OTIMIZAÇÃO LINEAR E OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR: CASO 1
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FONTE: O autor (2017).
FIGURA 31 – PARTE IMAGINÁRIA DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO, MEDIDA E ESTIMADA,
PARA OTIMIZAÇÃO LINEAR E OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR: CASO 1
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FONTE: O autor (2017).
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Podemos notar através das FIGURAS 28 e 29 que a estimativa feita
através do método não linear apresentou uma melhor coerência, dado que seus
pontos estão mais próximos dos valores medidos, sendo que o modelo apresentou
um NMSE de - 41,2dB.

Para o caso 2, a ilustração da conversão AM-AM e da conversão AMPM são mostradas nas FIGURAS 32 e 33.

FIGURA 32 – CONVERSÃO AM-AM INSTANTÂNEA NORMALIZADA, MEDIDA E ESTIMADA, PARA
OTIMIZAÇÃO LINEAR E OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR: CASO 2
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FONTE: O autor (2017).
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Através das FIGURAS 32 e 33 temos a comparação entre as três
curvas, e percebemos que o caso não linear, em verde, possui uma melhor
coerência entre os pontos, pois vemos que os pontos em verde, que pertencem ao
método não linear, estão mais próximos dos valores medidos. Sendo que para o
caso não linear o NMSE foi de -35,8 dB, enquanto que para o método linear o NMSE
foi de -27,8.A comparação entre as partes reais e imaginárias das saídas medidas e
estimadas são mostradas nas FIGURAS 34 e 35, respectivamente.

FIGURA 33 – DIFERENÇA ENTRE ÂNGULOS (SAÍDA MENOS ENTRADA) EM FUNÇÃO DA
ENTRADA (CONVERSÃO AM-PM) PARA OTIMIZAÇÃO LINEAR E OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR:
CASO 2
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FIGURA 34 – PARTE REAL DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO, MEDIDA E ESTIMADA, PARA
OTIMIZAÇÃO LINEAR E OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR: CASO 2
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FONTE: O autor (2017).
FIGURA 35 – PARTE IMAGINÁRIA DA SAÍDA EM FUNÇÃO DO TEMPO, MEDIDA E ESTIMADA,
PARA OTIMIZAÇÃO LINEAR E OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR: CASO 2
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FONTE: O autor (2017).
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5 CONCLUSÕES

Em projetos de RFPA uma requisição importante é que ele possua uma
boa eficiência. Mas para que um RFPA seja eficiente ele necessita de altos níveis de
potência, e isto faz com que o RFPA trabalhe na faixa não linear, e essas não
linearidades interferem na qualidade de transmissão.
O maior incentivo desse trabalho é estudar técnicas que permitam que
um RFPA trabalhe com eficiência e com alto nível de potência. Neste trabalho,
partiu-se de um modelo racional com memória, proposto na literatura, para a
modelagem de um RFPA, sendo necessário para isso encontrar os coeficientes
ótimos para a solução.
Para aplicação do modelo racional com memória foram utilizados dois
métodos, método linear e método não linear, sendo isto necessário para estudo de
qual método é mais eficiente para encontrar os coeficientes.
Avaliou-se através dos resultados obtidos que a otimizaçao não linear é
uma ótima escolha para a identificação dos coeficientes do modelo, quando a
otimização linear deixa de ser válida.
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