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Novas metodologias são necessárias para realizar o teste in-situ de circuitos de 
radiofrequência embebidos. Nesta dissertação, são propostos métodos de teste 
alternativos para calcular parâmetros típicos de caracterização de amplificadores RF. 
Os três métodos de teste sugeridos permitem calcular o ganho, os pontos de 
compressão do ganho de 1 dB e de intersecção de 3ª ordem, distorção harmónica, 
relação sinal-ruído e factor de ruído do amplificador RF. O primeiro método é baseado 
no cálculo do polinómio de 3ª ordem que melhor aproxima a função de transferência Vin 
vs Vout do amplificador RF, obtida com o amplificador RF em modo de teste. O teste 
consiste na aplicação de um estímulo com amplitude variável e na observação da saída 
para cada nível de entrada. O segundo método, é baseado no cálculo de duas 
operações de auto-correlação entre o sinal à saída do amplificador RF e os sinais de 
entrada de teste em fase e em quadratura. O último método, é baseado no cálculo da 
auto-correlação de duas imagens do sinal de entrada ou saída do amplificador RF, 
obtidas em dois instantes de tempo diferentes. 
São apresentados resultados de simulação em MatLab para um amplificador de baixo 
ruído (LNA). Os resultados experimentais obtidos com um receptor RF superheterodino 
de um kit de avaliação e com um circuito protótipo implementado com um LNA e um 
amplificador logarítmico, confirmam experimentalmente a validade do primeiro método. 
É ainda apresentado um estudo para avaliar a viabilidade da aplicação do método de 
teste da aproximação polinomial na caracterização de amplificadores de potência RF 
em classe A. Neste caso obteram-se resultados de simulação em ADS e resultados 
experimentais para vários amplificadores de potência em classe A e distribuídos. 
Finalmente, é proposta uma infra-estrutura para implementar em-circuito o método de 
teste da aproximação polinomial. O esquema proposto inclui um oscilador de amplitude 
variável que funciona como gerador de estímulos, um interruptor RF para efectuar a 
controlabilidade e um detector de pico para medir a tensão à saída do LNA projectado 
na tecnologia MOS 180 nm. Os resultados de simulação de um LNA para um sistema 
Bluetooth a 2.4 GHz, obtidos em Cadence - SpectreRF, para o ganho, ponto de 
compressão do ganho de 1 dB e ponto de intersecção de 3ª ordem, mostram ser 
semelhantes aos resultados esperados. 
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In-circuit testing methodologies are required to tackle the evaluation of embedded 
radiofrequency circuits. In this dissertation, alternative test methods are proposed to 
compute typical RF amplifiers characterization parameters. 
The three suggested methods allow calculating gain, 1 dB compression and third-order 
intercept points, harmonic distortion, signal-to-noise ratio and noise figure of a RF 
amplifier. 



The first method, is based on a polynomial approximation, i.e., the computation of the 
thirdorder polynomial that best fits the transfer function Vin vs Vout, obtained from the 
RF amplifier test operation mode. Thus, the test consists on applying a stimulus with 
varying amplitude and observing the output for each input level. The second method, is 
based on the computation of two cross-correlations between the RF amplifier output 
signal and the in-phase and quadrature input test signals. The last one, relies on the 
calculation of the cross-correlation of two images of the input or output signal of the RF 
amplifier, obtained at two different times. 
Simulation results obtained in MatLab, for a low-noise amplifier (LNA), are presented as 
a proof of concept. The experimental results obtained with a superheterodyne RF 
receiver of an evaluation kit, and with a prototype circuit implemented with a LNA and a 
logarithmic amplifier, illustrate the validity of the first method. 
It is also presented a study to evaluate the viability of the application of the polynomial 
approximation test method in the characterization of class A RF power amplifiers. 
In this case, ADS simulation and experimental results were obtained with different class 
A and distributed power amplifiers. 
Finally, an infrastructure is proposed to implement the polynomial fitting method as a 
built-in test method. The scheme being proposed includes an amplitude variable 
oscillator as the stimulus generator, a RF switch for test controllability, and a peak 
detector to measure the output voltage of the LNA, designed with a 180 nm MOS 
technology. Cadence-SpectreRF simulation results obtained with a 2.4 GHz Bluetooth 
LNA, for gain, 1 dB compression and third-order intercept points, show good agreement 
with the expected results. 
 


