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Abstract 

 

The increase of wireless communications has been going on for the last twenty five years and 

the trend is expected to continue at a faster pace in future. Modern communication systems, especially 

battery operated devices, require efficient power use. Since the power amplifier is the biggest consumer 

in almost all types of transmitters, an efficient power amplifier is always in great demand.  

Ten years ago, power amplifiers were implemented in GaAs, HBT, LDMOS, etc., using 

conventional topologies. Nowadays, more and more signal processing is done in CMOS. For this reason, 

a single chip transceiver demands an integrated CMOS power amplifier. 

Delivering RF power as high as 1 W still remains a challenge for a CMOS power amplifier. 

Unfortunately, CMOS technology presents serious limitations in power amplifiers design. To override 

such problems the use of advanced methods and techniques is required. 

 The main goal of this work is the test of CMOS 0.18 µm technology under high power levels at 

radio frequencies. Another objective is to design and fabricate some power amplifiers prototypes with 1 

W output power and decent energy efficiency for 2.45 GHz. A huge effort was made in some prototypes 

to achieve fully integrated CMOS designs. 

The amplifiers have several state-of-art characteristics like Injection-Locking, Push-Pull 

topologies, cascode switches, self-biasing circuits and class-E operation. 
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Resumo 

 

A utilização das comunicações móveis tem vindo a crescer consecutivamente há mais de vinte e 

cinco anos, e a tendência futura é que esse crescimento continue com ritmo cada vez mais elevado. 

Sistemas de comunicação modernos, especialmente dispositivos portáteis, exigem cada vez mais um uso 

eficiente da energia. Como o amplificador de potência é o maior consumidor de energia em quase todo 

o tipo de transmissores, a sua eficiência tem uma elevada importância. 

Há dez anos atrás, amplificadores de potência eram implementados em tecnologias de GaAs, 

HBT, LDMOS, etc., utilizando-se as topologias mais convencionais. No entanto, o processamento de sinal 

cada vez mais é feito em tecnologia CMOS. Por esta razão, um sistema emissor-receptor num único chip 

exige um amplificador de potência integrado CMOS. 

 Infelizmente, a tecnologia CMOS apresenta várias limitações para o projecto de amplificadores 

de potência. Para contornar tais problemas é necessário recorrer a métodos e topologias de elevada 

complexidade. 

 O objectivo principal teste trabalho consiste em testar a performance da tecnologia CMOS 0.18 

µm na realização de amplificadores que debitem potências elevadas, na ordem de várias centenas de 

mW. Outro dos objectivos passa por projectar e conceber protótipos de amplificadores de potência a 

2.45 GHz que entreguem à carga potências próximas de 1 W sem comprometer o seu rendimento 

energético. Um enorme esforço é feito para que a maioria dos amplificadores projectados e concebidos 

sejam completamente integrados em tecnologia CMOS. 

 Para alcançar os objectivos propostos recorreu-se ao uso de diferentes técnicas. 

Nomeadamente osciladores de potência sincronizados, topologias cascode, funcionamento em classe E, 

topologias Push-Pull e malhas de auto-polarização. 

 

 

 

 

Palavras-chave 

Amplificadores de potência, Amplificadores comutados, Osciladores de potência, Osciladores 

sincronizados, Cascode, Classe-E, Rádio Frequência, CMOS. 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Índice 
 

Lista de acrónimos ............................................................................................................. vii 

Lista de figuras ................................................................................................................... ix 

Lista de tabelas ................................................................................................................. xiii 

Capítulo 1 - Introdução ........................................................................................................ 1 

1.1 Motivação ...................................................................................................................... 1 

1.2 Objectivos ...................................................................................................................... 2 

1.3 Especificações................................................................................................................ 2 

1.4 Estado da Arte ............................................................................................................... 3 

1.4.1 Tecnologias de semicondutores para amplificadores de potência .............................. 3 

1.4.2 Estado da arte dos amplificadores de potência em tecnologia CMOS ........................ 5 

1.5 Estrutura do documento ............................................................................................... 9 

Capítulo 2 - Conceitos teóricos de amplificadores de potência ............................................ 10 

2.1 Amplificadores de potência ........................................................................................ 10 

2.2 Conceito do funcionamento em classe E .................................................................... 11 

2.3 Estudo da classe E segundo Raab ................................................................................ 12 

2.4 Topologia classe E inversa ........................................................................................... 15 

2.5 Classe E com LC paralelo e condensador bloqueio DC ................................................ 16 

2.6 Topologia cascode ....................................................................................................... 18 

2.6.1 Limitação do interruptor com apenas um transístor ................................................. 18 

2.6.2 Dimensionamento topologia cascode ........................................................................ 19 

2.6.3 Topologia cascode com diferentes tipos de transístores ........................................... 20 

2.6.4 Técnicas de redução de perdas .................................................................................. 21 

2.7 Topologias Push-Pull ................................................................................................... 23 

2.7.1 Topologias Push-Pull típicas ....................................................................................... 23 

2.7.2 Funcionamento em classe E com topologia de classe D comutado em corrente ...... 24 

2.8 Osciladores sincronizados (Injection-Locking) ............................................................ 27 

2.8.1 Conceito teórico ......................................................................................................... 27 

2.8.2 Aplicação em amplificadores de potência ................................................................. 30 

2.9 Combinadores de potência ......................................................................................... 31 

Capítulo 3 - Projecto e simulação de amplificadores de potência ......................................... 33 

3.1 Amplificador de potência 1 – Andar de potência........................................................ 33 

3.1.1 Que topologia e classe de funcionamento usar? ....................................................... 33 



vi 
 

3.1.2 Dimensionamento teórico ......................................................................................... 34 

3.1.3 Simulação com componentes ideais .......................................................................... 35 

3.1.4 Simulação com componentes não ideais ................................................................... 36 

3.2 Amplificador de potência 1 – Driver............................................................................ 44 

3.2.1 Dimensionamento de oscilador livre ......................................................................... 44 

3.2.2 Injecção do sinal externo no oscilador livre ............................................................... 46 

3.3 Amplificador de potência 1 – Completo ..................................................................... 47 

3.4 Amplificador de potência 2 – Andar de potência........................................................ 51 

3.4.1 Oscilador livre ............................................................................................................. 51 

3.4.2 Injecção do sinal externo no oscilador de potência ................................................... 55 

3.4.3 Combinador LC ........................................................................................................... 56 

3.4.4 Andar de potência completo ...................................................................................... 57 

3.5 Amplificador de potência 2 – Completo ..................................................................... 59 

3.6 Amplificador de potência 3 ......................................................................................... 62 

3.7 Sumário dos resultados obtidos por simulação .......................................................... 65 

Capítulo 4 - Layout e placas de teste .................................................................................. 66 

4.1 Layout .......................................................................................................................... 66 

4.1.1 Cuidados a ter em conta no desenho do layout (CMOS 0.18 µm): ............................ 66 

4.1.2 Layout e simulações do amplificador 1 ...................................................................... 67 

4.1.3 Layout e simulações do amplificador 2 ...................................................................... 70 

4.1.4 Layout e simulações do amplificador 3 ...................................................................... 73 

4.2 Placas de teste ............................................................................................................. 75 

4.2.1 Placa de teste 1 .......................................................................................................... 77 

4.2.2 Placa de teste 2 .......................................................................................................... 78 

4.2.3 Placa de teste 3 .......................................................................................................... 79 

Capítulo 5 - Conclusões e trabalho futuro ........................................................................... 80 

5.1 Conclusões................................................................................................................... 80 

5.2 Trabalho futuro ........................................................................................................... 81 

Apêndice A ........................................................................................................................ 82 

Apêndice B ........................................................................................................................ 86 

Referências ....................................................................................................................... 88 

 

 



vii 
 

Lista de acrónimos 

  

 

ADS Advanced Design System 

CMOS Complementary metal-oxide-semiconductor 

COB Chip-on-board 

COP Chip-on-package 

DC Direct current 

ED-NMOS Extended-drain Negative-channel Metal-Oxide Semiconductor 

FoM Figure of merit 

FR4 Flame retardant class 4 

GaAs Gallium Arsenide 

GPRS General  Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile Communications 

HBT Heterojuction bipolar transistor 

IC Integrated Circuit 

IST Instituto Superior Técnico 

LNA Low noise amplifier 

MESFET Metal semiconductor field-effect-transistor  

NMOS Negative-channel Metal-Oxide Semiconductor 

VCO Voltage controlled oscillator  

PAE Power Added Efficiency 

PCB Printed Circuit Board 

pHEMT Pseudomorphic high electron mobility transistor 

RF Radio Frequency 

SiGe Silicon-Germanium 

SMA SubMiniature version A 

UMS United Microelectronics Corporation 

WLAN Wireless local area network 

ZSVS Zero slope voltage switching 

ZVS Zero voltage switching 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1.1 – Gráfico do factor de mérito em relação à potência de saída. .................................................. 5 

Figura 2.1 – (a) Esquemático de um amplificador classe E simples. (b) Formas de onda no interruptor S.

 .................................................................................................................................................................... 11 

Figura 2.2 – Amplificador classe E. (a) Circuito básico. (b) Circuito equivalente. ...................................... 13 

Figura 2.3 – Formas de onda no interruptor e à saída do circuito classe E, segundo Raab. ...................... 13 

Figura 2.4 – (a) Esquema do amplificador em classe E inversa. (b) Formas de onda no interruptor S. ..... 15 

Figura 2.5 – Amplificador classe E com LC paralelo e condensador de bloqueio DC: ................................ 17 

Figura 2.6 – Malhas de tensão da montagem cascode. ............................................................................. 19 

Figura 2.7 – Amplificador Classe E single-ended. ....................................................................................... 19 

Figura 2.8 – Formas de onda no tempo: a) Rosa – Vin, Vermelho – VDS1 e Azul – VDS2. b) Vermelho – VGS2 e 

Azul – VGS1. .................................................................................................................................................. 20 

Figura 2.9 – Topologia cascode. ................................................................................................................. 20 

Figura 2.10 – Topologia cascode com técnica de redução de perdas com uma bobina. ........................... 21 

Figura 2.11 – Esquema de: (a) realização da capacidade negativa; (b) circuito equivalente. .................... 22 

Figura 2.12 – (a) Topologia Push-Pull classe E comum. (b) Tensão nos interruptores e no secundário. ... 23 

Figura 2.13 – Topologia de um amplificador Push-Pull classe E. ................................................................ 24 

Figura 2.14 – (a) Topologia Push-Pull classe D comutada em corrente. (b) Formas de onda no 

interruptor. ................................................................................................................................................. 24 

Figura 2.15 – Formas de onda no interruptor S1, com a malha ressoadora paralela LC dessintonizada. . 25 

Figura 2.16 – (a) Formas de onda no interruptor S1. Azul – Tensão. Vermelho – Corrente. (b) Tensão na 

carga R. ....................................................................................................................................................... 26 

Figura 2.17 – Espectro de potência do sinal de saída. ............................................................................... 26 

Figura 2.18 – a) Oscilador típico. b) Desvio da frequência devido à fase adicional (φ0). c) Resposta em 

malha aberta. d) Desvio da frequência devido à injecção de sinal. ........................................................... 27 

Figura 2.19 – Diagrama de fases para diferentes valores de |ω0 - ωinj | e Iinj. ............................................ 28 

Figura 2.20 – Diferença de fase entre o sinal de entrada e saída em relação à largura de banda de 

sincronização. ............................................................................................................................................. 30 

Figura 2.21 – Oscilador LC com par diferencial cruzado. ........................................................................... 30 

Figura 2.22 – Injecção do sinal externo no oscilador livre. ........................................................................ 30 

Figura 2.23 – Combinador LC: a) Disposição típica. b) Disposição simétrica. ............................................ 32 

Figura 2.25 – Esquema no simulador do combinador LC com componentes ideais. ................................. 32 

Figura 2.24 – Desfasagem entre cada porto diferencial. ........................................................................... 32 

Figura 3.1 – Topologia simplificada de amplificador classe E com LC paralelo e condensador de bloqueio 

DC. .............................................................................................................................................................. 34 

Figura 3.2 – Esquema com componentes ideais de amplificador classe E com LC paralelo e condensador 



x 
 

de bloqueio DC. .......................................................................................................................................... 35 

Figura 3.3 – Espectro de potência do sinal de saída. ................................................................................. 35 

Figura 3.4 – Formas de onda da corrente e tensão no interruptor ideal. .................................................. 36 

Figura 3.5 – Forma de onda da tensão do sinal de saída. .......................................................................... 36 

Figura 3.6 – Impedância de entrada dos portos diferenciais do combinador SMD: a) Parte real. b) Parte 

imaginária. .................................................................................................................................................. 36 

Figura 3.7 – Perdas de combinação em cada porto diferencial do combinador SMD. .............................. 37 

Figura 3.8 – Malha de saída do amplificador: a) RLC ideal. b) RLC em CMOS 0,18 µm. ............................ 38 

Figura 3.9 – Malha de saída alcançada: a) Impedância de entrada. b) Perdas adjacentes. ....................... 38 

Figura 3.10 – Malha de auto polarização da montagem cascode. ............................................................. 39 

Figura 3.11 – Corrente no transístor NMOS:a) óxido fino com largura de 850µm. b) óxido grosso com 

largura de 1250µm. .................................................................................................................................... 40 

Figura 3.12 – Esquema utilizado para medir a capacidade Cds. ................................................................ 40 

Figura 3.13 – Capacidade Cds do transístor em relação à tensão no dreno: a) NMOS óxido fino. b) NMOS 

óxido grosso. .............................................................................................................................................. 40 

Figura 3.14 – Esquema final da topologia single-ended. ............................................................................ 41 

Figura 3.15 – Técnica para minimizar o valor da indutância dos bond-wires. ........................................... 42 

Figura 3.16 – Simulação da topologia sigle-ended: a) PAE e potência de saída versus potência de 

entrada. b) Formas de onda nos transístores: Azul – NMOS óxido fino. Vermelho – NMOS óxido grosso.

 .................................................................................................................................................................... 42 

Figura 3.17 – Esquema do andar de potência do amplificador de potência 1. .......................................... 43 

Figura 3.18 – Simulação do andar de potência do amplificador 1: a) PAE e potência de saída versus 

potência de entrada. b) Formas de onda nos transístores: Azul – NMOS óxido fino. Vermelho – NMOS 

óxido grosso. .............................................................................................................................................. 43 

Figura 3.19 – Esquema de medição da admitância aos terminais da malha ressoadora LC. ..................... 44 

Figura 3.20 – Admitância da malha LC em ressonância à frequência de trabalho..................................... 44 

Figura 3.21 – Esquema de medição da admitância aos terminais do par diferencial cruzado. ................. 45 

Figura 3.22 – Admitância do par diferencial cruzado à frequência de trabalho. ....................................... 45 

Figura 3.24 – Esquema final do oscilador livre. .......................................................................................... 46 

Figura 3.23 – Espectro de potência do sinal de saída do oscilador. ........................................................... 46 

Figura 3.25 – Esquema completo do drive do amplificador 1. ................................................................... 46 

Figura 3.26 – Resultados de simulação do drive do amplificador 1. a) Potência de saída e PAE versus 

potência de entrada. b) Potência de saída e PAE versus frequência do sinal de entrada. ........................ 47 

Figura 3.27 – Esquema final do amplificador 1. ......................................................................................... 48 

Figura 3.28 – Resultados de simulação do amplificador 1: a) PAE e potência de saída versus potência de 

entrada. b) Espectro de potência do sinal de saída. .................................................................................. 49 

Figura 3.29 – Resultados de simulação do amplificador 1: a) PAE e potência de saída versus Vcc. b) 

Forma de onda da tensão Vds. Rosa – NMOS óxido fino do drive. Azul – NMOS óxido grosso do andar de 



xi 
 

potência. Vermelho – NMOS óxido fino do andar de potência. ................................................................. 49 

Figura 3.30 – Potência de saída e PAE do amplificador 1 versus frequência do sinal de entrada. ............ 50 

Figura 3.31 – Oscilador de potência com par cruzado e malha ressoadora LC. ......................................... 51 

Figura 3.32 – Formas de onda no oscilador de potência. a) Corrente no transístor 1. b) Corrente no 

transístor 2. c) Corrente na carga. d) Tensão no transístor 1. e) Tensão no transístor 2. f) Tensão na 

carga. .......................................................................................................................................................... 52 

Figura 3.33 – Esquema de dimensionamento de um transístor do oscilador de potência. ....................... 53 

Figura 3.34 – Oscilador de potência com malha LC ideal e transístores da tecnologia. ............................ 53 

Figura 3.35 – Formas de onda nos transístores do oscilador de potência. ................................................ 53 

Figura 3.36 – Oscilador com bobinas de factor de qualidade de 4,2. ........................................................ 54 

Figura 3.37 – Oscilador com bobinas de factor de qualidade superior a 8,2. ............................................ 55 

Figura 3.38 – Esquema final do andar de potência do amplificador 2. ...................................................... 55 

Figura 3.39 – Resultados de simulação do andar de potência do amplificador 2: a) Potência de saída e 

PAE versus potência de entrada. b) Potência de saída e PAE versus frequência do sinal de entrada. ...... 56 

Figura 3.40 - Combinador LC com componentes da tecnologia. ............................................................... 56 

Figura 3.41 – Perdas do combinador LC com componentes da tecnologia. .............................................. 56 

Figura 3.42 – Andar de potência do amplificador 2 com combinador LC. ................................................. 57 

Figura 3.43 – Potência de saída e PAE do andar de potência com combinador LC . ................................. 58 

Figura 3.44 – Esquema final do amplificador de potência 2. ..................................................................... 59 

Figura 3.45 – Resultados de simulação do amplificador de potência 2: a) Potência de saída e PAE versus 

potência de entrada. b) Potência de saída e PAE versus frequência do sinal de entrada. ........................ 60 

Figura 3.46 – Forma de onda da tensão de saída do amplificador 2: a) Sem sinal de entrada. b) Com sinal 

de 2 dBm. ................................................................................................................................................... 60 

Figura 3.47 – Formas de onda nos transístores do amplificador 2: Azul – NMOS óxido fino do drive.  

Vermelho – NMOS óxido grosso do andar de potência. ............................................................................ 61 

Figura 3.48 – Esquema final do amplificador 3. ......................................................................................... 62 

Figura 3.49 – Simulação do amplificador de potência 3: a) Potência de saída e PAE versus potência de 

entrada. b) Potência de saída e PAE versus frequência do sinal de entrada. ............................................ 63 

Figura 3.50 – Forma de onda da tensão de saída do amplificador 3: a) Sem sinal de entrada. b) Com sinal 

de 3 dBm. ................................................................................................................................................... 63 

Figura 3.51 – Simulação do amplificador de potência 3: a) Potência de saída e PAE versus Vcc. b) Forma 

de onda de tensão nos transístores de óxido fino. .................................................................................... 64 

Figura 4.1 – Layout dos transístores dispostos em linha. .......................................................................... 66 

Figura 4.2 – Layout dos transístores dispostos em forma de quadrado. ................................................... 67 

Figura 4.3 – Layout do amplificador de potência 1. ................................................................................... 67 

Figura 4.4 – Modelo equivalente ao de uma pista de metal do layout. ..................................................... 68 

Figura 4.5 – Esquema final do amplificador 1 com as capacidades correspondentes às pistas do layout. 68 

Figura 4.6 – Layout do amplificador de potência 2. ................................................................................... 70 



xii 
 

Figura 4.7 – Esquema final do amplificador 2 com as capacidades correspondentes às pistas do layout. 71 

Figura 4.8 – Layout do amplificador 3. ....................................................................................................... 73 

Figura 4.9 – Esquemático final do amplificador 3 com as capacidades correspondentes às pistas do 

layout. ......................................................................................................................................................... 74 

Figura 4.10 – Perdas nas placas de circuito impresso em função da frequência. Cedido pelo fabricante da 

Rogers. ........................................................................................................................................................ 75 

Figura 4.11 – Esboço de uma PCB de teste. ............................................................................................... 76 

Figura 4.12 – Corte transversal de um PCB com linhas de transmissão coplanar...................................... 77 

Figura 4.13 – PCB de teste do amplificador 1: a) Face superior. b) Acabamento em Ni/Au. c) Ampliação 

da zona de colocação do IC. ....................................................................................................................... 78 

Figura 4.14 – PCB de teste do amplificador 2: a) Face superior. b) Ampliação da zona de colocação do IC.

 .................................................................................................................................................................... 78 

Figura 4.15 – PCB de teste do amplificador 3: a) Face superior. b) Ampliação da zona de colocação do IC.

 .................................................................................................................................................................... 79 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Marco/Desktop/TESE_versao_base_4.docx%23_Toc303526215
file:///C:/Users/Marco/Desktop/TESE_versao_base_4.docx%23_Toc303526215
file:///C:/Users/Marco/Desktop/TESE_versao_base_4.docx%23_Toc303526216
file:///C:/Users/Marco/Desktop/TESE_versao_base_4.docx%23_Toc303526216
file:///C:/Users/Marco/Desktop/TESE_versao_base_4.docx%23_Toc303526217
file:///C:/Users/Marco/Desktop/TESE_versao_base_4.docx%23_Toc303526217


xiii 
 

Lista de tabelas 

 

Tabela 1.1 – Especificações para o amplificador de potência a implementar. ............................................ 2 

Tabela 1.2 – Estado da arte dos amplificadores de potência em CMOS. ..................................................... 5 

Tabela 1.3 – Componentes externos do estado da arte dos amplificadores de potência em CMOS. ......... 6 

Tabela 2.1 – Comparação de performance entre as diferentes classes de funcionamento de um 

amplificador de potência. ........................................................................................................................... 10 

Tabela 2.2 – Expressões de dimensionamento da topologia classe E inversa, segundo [20]. ................... 16 

Tabela 2.3 – Valores de PAE e THD. ........................................................................................................... 26 

Tabela 3.1 – Potência da 1ª harmónica do sinal de saída e rendimento do amplificador. ........................ 35 

Tabela 3.2 – Sumário das especificações simuladas do amplificador 1. .................................................... 50 

Tabela 3.3 – Resultados de simulação do oscilador de potência dessintonizado. ..................................... 53 

Tabela 3.4 – Resultados de simulação do oscilador de potência sintonizado. .......................................... 54 

Tabela 3.5 – Resultados de simulação do oscilador com bobinas de factor de qualidade 4,2. ................. 54 

Tabela 3.6 – Resultados de simulação do oscilador com bobinas de factor superior a 8,2. ...................... 55 

Tabela 3.7 – Sumário das especificações alcançadas por simulação do amplificador 2. ........................... 61 

Tabela 3.8 – Sumário das especificações alcançadas por simulação do amplificador 3. ........................... 64 

Tabela 3.9 – Sumário das especificações alcançadas por simulação dos três amplificadores. .................. 65 

Tabela 4.1 – Sumário das especificações atingidas no amplificador 1 com extracção C. .......................... 69 

Tabela 4.2 – Sumário das especificações atingidas no amplificador 2 com extracção C. .......................... 72 

Tabela 4.3 – Sumário das especificações atingidas no amplificador 3 com extracção C. .......................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

 

 

 



1 
 

Capítulo 1 - Introdução  

1.1 Motivação 

A convergência de electrónica de consumo, computadores e tecnologias de comunicação é uma 

das tendências mais interessantes a nível tecnológico e empresarial nos tempos que correm. O sucesso 

para a comunicação wireless consiste em construir dispositivos móveis de reduzidas dimensões, que 

consigam comunicar em espaço aberto, consumindo baixa potência, de modo a maximizar a sua 

autonomia. 

Devido ao cada vez maior acesso à internet as redes de comunicação sem fios têm tido um 

forte desenvolvimento. Por outro lado, cada vez mais os dispositivos portáteis utilizam uma 

comunicação wireless que permite maiores taxas de transferência de dados e possibilita o acesso a 

redes com diferentes normas. 

A redução de custos dos dispositivos está associada a uma escolha correcta da tecnologia 

utilizada. A tecnologia CMOS tem desempenhado um papel importante, uma vez que esta apresenta 

alta funcionalidade e complexidade com baixo custo. 

É comum nos dispositivos wireless o bloco receptor apresentar-se integrado por completo em 

tecnologia CMOS, ou seja, o amplificador de baixo ruído (LNA), o oscilador controlado por tensão (VCO) 

e o misturador são fabricados em CMOS [1]. Desta maneira é possível colocar o bloco receptor num 

único circuito integrado. Por outro lado, o bloco emissor de um dispositivo móvel, ainda não goza do 

mesmo privilégio. O amplificador de potência é o bloco do sistema que mais energia processa e 

consome, o que torna o seu projecto um grande desafio. 

Existem várias classes de funcionamento e arquitecturas para amplificadores de potência. A 

escolha da mais adequada está sempre relacionada com o tipo de sinal que o amplificador terá de 

processar e a tecnologia de integração utilizada. Os principais requisitos num amplificador de potência 

são: elevada eficiência energética, elevada linearidade e baixo custo. Infelizmente, as duas primeiras são 

antagónicas, o que significa uma procura constante do melhor compromisso entre ambas. O baixo custo 

poderá ser atingindo recorrendo a tecnologias CMOS. No entanto, o CMOS apresenta algumas 

dificuldades extras, nomeadamente componentes com factores de qualidade baixos e dispositivos com 

baixas tensões de disrupção. 

Este trabalho incide sobre amplificadores de potência saturados, o que significa elevada 

eficiência energética, mas linearidade nula. Uma aplicação imediata deste tipo de amplificadores é na 

tecnologia móvel GSM/GPRS, onde são utilizados sinais com modelação apenas na frequência. Para 

outros standards de redes e comunicações móveis (EDGE, 802.11b/g, WiMAX, LTE) é necessário que o 

amplificador de potência apresente elevada linearidade e eficiência energética. Deste modo, o bloco de 

amplificação do sinal não pode ser apenas um amplificador saturado, é necessário inseri-lo num sistema 

que contorne o problema da não-linearidade, como é o caso das arquitecturas EER, Polar e LINC [2-4]. 
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1.2 Objectivos 

Com este trabalho pretende-se projectar e conceber três protótipos diferentes de um 

amplificador integrado monolítico em tecnologia CMOS 0.18 µm do fabricante UMC. 

 Um dos protótipos apresentará uma topologia Push-Pull com funcionamento em classe E. Os 

dois restantes protótipos serão osciladores de potência sincronizados.  

A principal meta a cumprir será entregar uma potência elevada à carga sem comprometer 

muito a eficiência energética. Outro grande objectivo será implementar o amplificador minimizando o 

uso de componentes externos que influenciem positivamente o seu funcionamento.  

 

1.3 Especificações 

A principal função de um amplificador de potência é entregar a uma carga um sinal com um 

dado nível de potência (P0). A potência na carga depende da potência do sinal de entrada e da fonte de 

alimentação (polarização), usualmente uma fonte de tensão continua (VCC). 

O rendimento de saída (η) de um amplificador é definido como o quociente entre a potência 

média fornecida à carga (P0) e a potência consumida pelo circuito (PDC), ou seja: 

 
DC

0

P

P
=η . (1.1) 

Em altas frequências, quando o dispositivo activo funciona perto da sua frequência de transição 

fT (frequência de ganho de corrente unitário), o ganho pode já ser muito baixo, mesmo em regime 

linear, pelo que a potência do sinal de excitação (Pin) deixa de ser uma parcela desprezável no balanço 

energético. Normalmente nesta situação é preferível usar o rendimento da potência adicionada pelo 

amplificador (PAE), ou seja: 

 PAE = 
DC

in0

P

P-P
 (1.2) 

 Idealmente o amplificador de potência não deve recorrer ao uso de componentes externos, isto 

é, deve ser implementado por completo em tecnologia CMOS. Só assim é possível reduzir os custos ao 

máximo, implementando o bloco emissor num único chip de tecnologia CMOS. 

Tendo em conta os objectivos propostos, as especificações a implementar encontram-se na 

Tabela 1.1. 

P 0  

(dBm) 

PAE                    

(%) 

Componentes 

externos 

Tecnologia 

≥  30 ≥ 50 Nenhum UMC CMOS 0.18 um 

Tabela 1.1 - Especificações para o amplificador de potência a implementar. 
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1.4 Estado da Arte 

Existem diversas fontes de informação, que podem ser utilizadas para a elaboração do estado 

da arte. No entanto, a pesquisa incidiu essencialmente sobre as seguintes publicações: “IEEE journal of 

solid-state circuits”, “IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique.” e “IEE Microwave 

Magazine”. Actualmente os principais resultados publicados sobre amplificadores monolíticos para 

rádio-frequências podem ser encontrados nas referidas publicações. 

 Para começar decidiu-se apresentar uma secção na qual são abordadas as tecnologias de 

semicondutores usadas em amplificadores de potência para altas frequências. Deste modo é possível 

apresentar motivações para a continuidade da pesquisa e investigação do uso da tecnologia CMOS na 

área de amplificadores de potência em rádio frequências.  

Como a área de amplificadores de potência é muito vasta, e tendo em conta os objectivos do 

trabalho proposto, decidiu-se restringir o estado da arte a amplificadores em classe-E em tecnologia 

CMOS para rádio-frequências. Assim o estado da arte apresenta uma selecção de artigos tendo em vista 

os que apresentam melhores resultados e diferentes opções de projecto. Cada um dos artigos 

seleccionados foi brevemente comentado na secção 1.4.2. O sumário dos artigos seleccionados para o 

estado da arte encontra-se na Tabela 1.2 e na Tabela 1.3. 

1.4.1 Tecnologias de semicondutores para amplificadores de potência 

Existem duas principais tecnologias disponíveis para construção de amplificadores de potência 

em circuitos integrados [5]: tecnologias baseadas em substratos de semicondutores compostos 

(compound-based), como por exemplo, Arsenieto de Gálio (GaAs) , e baseadas em substratos de Silício 

(silicon-based).  

 

Tecnologias baseadas em substratos de semicondutores compostos 

Estas tecnologias normalmente incluem dispositivos activos do tipo MESFET (metal-

semiconductor field-effect-transistor), pHEMT (pseudomorphic hight electron mobility transistor) e HBT 

(heterojunction bipolar transístor). Estes dispositivos quando usados em amplificadores de potência são 

comparados em [6].  

A tecnologia com MESFET foi a melhor candidata para os amplificadores de potência durante os 

primeiros tempos de desenvolvimento na área de dispositivos móveis. Posteriormente a mais 

sofisticada tecnologia com pHEMT, tornou-se uma boa escolha para os amplificadores de potência. 

Dispositivos do tipo pHEMT demostraram bom desempenho a altas frequências, nomeadamente 

elevado ganho, alta linearidade e um bom PAE, especialmente a frequências muito elevadas (30GHz ou 

mais). Em rádio-frequências demonstrou ter a melhor potência adicionada (PAE) para os amplificadores 

lineares. No entanto, não é uma tecnologia muito atractiva para electrónica de consumo, pois tem um 

custo elevado. 

Os dispositivos HBT não atingem performances tão boas como os pHEMT, no entanto, estes 
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apresentam custos relativamente menores. A tecnologia com substrato de Arsenieto de Gálio (GaAs) e 

transístores HBT apresenta dispositivos muito robustos. Estes mostram tensões elevadas de disrupção, 

ganho elevado, boa linearidade, elevados PAE e rendimento. Todos os tipos de GaAs HBT apresentam 

estas vantagens, o que os torna bastante atractivos para dispositivos móveis de baixo custo. O PAE 

apresentado está cada vez mais próximo do obtido em dispositivos pHMET [7]. 

A tecnologia GaAS HBT também é a predominante para amplificadores de potência saturados 

utilizados em dispositivos móveis. Muitas empresas fabricantes de amplificadores de potência para 

dispositivos móveis, como por exemplo a Skyworks, RFMD, Trinquint, Avago e Anadigics utilizam 

maioritariamente a tecnologia GaAs HBT na sua produção. 

 

Tecnologias baseadas em substratos de Silício  

Estas tecnologias incluem dispositivos do tipo MOSFET (metal-semiconductor  field-effect-

transitor), BJT (bipolar juction transistor), e SiGe-HBT (SiGe heterojunction bipolar junction transístor). 

Estas tecnologias cada vez mais conseguem competir no mundo dos semicondutores compostos. 

A única vantagem das tecnologias baseadas em Silício para amplificadores de potência é o seu 

baixo custo e a compatibilidade com outros blocos de circuitos integrados CMOS existentes nos 

dispositivos móveis. Desta maneira é possível integrar diversos blocos de um dispositivo móvel num 

único circuito integrado. Os dispositivos baseados em Silício apresentam menor ganho de potência, pior 

linearidade e um PAE reduzido. Estes são os maiores problemas deste tipo de tecnologia, especialmente 

em CMOS. Além disso os dispositivos apresentam baixas tensões de disrupção, sendo esta a maior 

desvantagem para aplicações em amplificadores de potência [5]. Devido a estes problemas são 

necessárias arquitecturas específicas para minimizarem os problemas existentes, o que pode levar a 

projectos demasiados complexos, aumentando os custos. 

Muitos esforços têm sido feitos pela indústria com o intuito de introduzir tecnologias baseadas 

em Silício. Deste modo retira-se algum do domínio da tecnologia GaAs HBT sobre o mercado de 

amplificadores de potência. Um dos exemplos vem da Samsung e da Amalfi, empresas estas que estão a 

enviar amostras de amplificadores saturados CMOS (comutados ou não) para GSM para os grandes 

fabricantes de dispositivos móveis [5]. Normalmente estas soluções comerciais são possíveis para 

normas onde os sinais contêm pouca ou nenhuma informação na amplitude, caso do GSM/GPRS. A 

empresa Axiom, recentemente adquirida pela Skyworks, forneceu milhões de amplificadores de 

potência de quatro bandas (quad-band) para dispositivos móveis colocados no mercado. Esses 

amplificadores são completamente integrados num único circuito integrado em tecnologia 0.13 µm 

CMOS [5], pelo que apresentam custos reduzidos e um PAE satisfatório. Posto isto, cada vez maior é a 

esperança da utilização da tecnologia CMOS em amplificadores de potência saturados. 

Por outro lado a tecnologia SiGe HBT apresenta bom potencial para amplificadores de potência 

lineares, competindo com o GaAs HBT. Para menores frequências (abaixo de 1GHz), as características 

principais de um amplificador de potência, como são o caso do ganho, linearidade e PAE, são 

equiparáveis às da tecnologia GaAs HBT [5].  
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1.4.2 Estado da arte dos amplificadores de potência em tecnologia CMOS 

Uma boa maneira de visualizar o estado da arte dos amplificadores de potência é através de 

uma figura de mérito (FoM). Assim é possível comparar o desempenho de amplificadores de potência 

com diferentes especificações. A figura de mérito (FoM) utilizada foi introduzida pela International 

Technology Roadmap for Semi-conductor (ITRS). Este método entra em conta com a potência de saída 

do amplificador (P0), ganho de potência (G), a potência adicionada (PAE) e a frequência de trabalho (f0): 

 FoMPA = 20 log10 (P0 . PAE . G. f0
2
) . (1.3) 

  

Artigo Drive f0 

(GHz) 

PAE 

(%) 

P0 

(dBm) 

G 

(dB) 

FoM VDD 

(V) 

Tecnologia 

(µm) 

Componentes 

externos? 

[8] Classe C 1.7 67 23 * * 2.5 0.13 * 

[9] Inversor 2 60 30 25 41.74 5 0.065 * 

[10] Classe E 1.6 48 30.5 25 54.43 2.5 0.13 Sim 

[11] Classe E 1.98 48 30 20 47.13 2 0.35 Sim 

[12] Classe E 1.8 51 31.5 25 57.36 3.5 0.13 Sim 

[13] Não  5.7 42.6 25 * * 1.8 0.18 * 

 

Tabela 1.2 - Estado da arte dos amplificadores de potência em CMOS. 

 Na Tabela 1.2 é possível visualizar um breve sumário do estado da arte dos amplificadores de 

potência em tecnologia CMOS. Foram escolhidos seis artigos, três por apresentarem potências elevadas, 

dois por apresentarem um PAE elevado e um por apresentar uma frequência de trabalho elevada. 

 

Figura 1.1 - Gráfico do factor de mérito em relação à potência de saída. 
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      * Informação não disponibilizada. 
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Artigo Transformador 

de entrada 

LCHK,driver LCHK Combinador 

de saída 

Outros componentes 

externos 

[10] Externo Interno Externo Interno Não 

[11] Externo Externo Externo Externo Não 

[12] Interno Externo Externo Externo Sim 

Tabela 1.3 - Componentes externos do estado da arte dos amplificadores de potência em CMOS. 

 Infelizmente em alguns dos artigos seleccionados não há qualquer indicação sobre a existência 

ou não de componentes externos ao circuito CMOS. Dos artigos que abordaram este assunto nenhum 

implementou o circuito por completo em CMOS. Os componentes externos utilizados em cada artigo 

estão indicados na Tabela 1.3.  

 O artigo [8] encontra-se no estado da arte devido ao elevado PAE apresentado a uma 

frequência considerável. No entanto, apresenta uma potência de saída relativamente baixa (23dBm). A 

sua frequência de trabalho é de 1.7GHz e foi realizado em tecnologia CMOS 0.13 µm. Este projecto foi 

baseado num compromisso entre a eficiência energética e a fiabilidade do interruptor de comutação. 

Foram estudadas perdas existências nos amplificadores com um transístor (common-source switching) a 

actuar como interruptor, chegando-se à conclusão que a topologia cascode é um óptimo método para, 

aumentando a tensão de alimentação, melhorar a potência de saída e a eficiência energética, sem 

aumentar a tensão máxima nos transístores. Com este estudo foi possível identificar um novo 

mecanismo de dissipação de energia nos amplificadores classe E com topologia cascode. É apresentada 

uma solução para diminuir as perdas, através da colocação de uma bobina na topologia cascode. Por fim 

é apresentado um amplificador de dois andares single-ended: um drive em classe C, e o andar de 

potência em classe E com topologia cascode. 

O trabalho [9] obteve um bom PAE a uma frequência de 2GHz, com uma potência elevada à sua 

saída, cerca de 30dBm. No entanto, utiliza uma tecnologia CMOS muito mais recente (0.065um). 

  Este foi o primeiro estudo que se fez sobre amplificadores de potência Classe E em tecnologia 

0.065 µm, isto porque é uma tecnologia muito mais recente e mais cara que a 0.13 µm ou outras 

anteriores. Esta tecnologia disponibiliza um transístor NMOS de alta tensão, o ED-NMOS. O ED-NMOS 

desligado apresenta uma tensão de disrupção de 15V. No entanto este dispositivo apresenta algumas 

desvantagens em relação a outros transístores NMOS da mesma tecnologia, como por exemplo maiores 

capacidades parasitas. 

O amplificador classe E implementado em [9] apresenta dois andares. O primeiro andar (drive) 

é um inversor CMOS e o segundo é um classe E single-ended com topologia cascode. Esta topologia 

cascode apresenta uma nova técnica na escolha dos transístores. O transístor em montagem de porta 

comum (M2) é um ED-NMOS, o transístor em montagem de fonte comum (M1) é um NMOS típico da 

tecnologia de óxido fino (thin-oxide). Com a topologia cascode foi possível implementar o melhor de 

dois mundos: a elevada velocidade comutação de M1 e a possibilidade de suportar tensões elevadas em 
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M2. Manteve-se assim a simplicidade necessária para construir o driver [9]. Além disso, o transístor M1 

apresenta baixas capacidades parasitas comparativamente a M2. Deste modo as perdas associadas à 

carga e descarga das capacidades parasitas em M1 são reduzidas. 

O artigo [11] coloca uma potência na carga de 30 dBm à frequência de 1.98GHz, com um PAE 

razoável, cerca de 48%. Este artigo foi um dos primeiros a demonstrar as potencialidades que um 

amplificador de potência pode apresentar em tecnologia CMOS. Foi realizado em 1999 e com uma 

tecnologia CMOS actualmente ultrapassada (0.35 µm). No entanto, as bobinas de alimentação, o 

combinador de entrada e de saída são componentes externos, o que explica algum do sucesso obtido 

neste trabalho. Este amplificador é constituído por dois andares diferenciais em classe E. Ambos 

apresentam uma topologia de oscilador sincronizado. Com esta técnica conseguiu-se reduzir a potência 

necessária no driver para comandar o andar de potência. Verificou-se que esta técnica limita a banda de 

frequências do amplificador. O dimensionamento do circuito foi feito através de simulações. 

O estudo apresentado em [10] coloca uma potência na carga de 30.5 dBm à frequência de 1.6 

GHz, mantendo um PAE razoável (cerca de 48%). O projecto foi realizado em CMOS 0.13 µm. Este artigo 

fornece ideias para a concepção de circuitos integrados CMOS para alta potência, garantindo a 

durabilidade dos transístores. Apresenta em particular uma topologia cascode diferencial, na qual aplica 

a mesma técnica de redução de perdas introduzida em [8]. Este artigo exibe um driver em classe E a 

funcionar como oscilador sincronizado. Segundo os autores, esta topologia permite maximizar o ganho 

de potência reduzindo ao mínimo o impacto no PAE. Uma das características mais importantes, desta 

publicação consiste na integração em CMOS do combinador de potência de saída, deste modo 

possibilitando uma saída single-ended. O combinador implementado é do tipo LC. É feito um estudo 

teórico, simulações e medições experimentais, nas quais se verifica que o transformador de saída reduz 

em meio dB a potência de saída. No entanto, não integraram em CMOS o transformador de entrada. Os 

resultados experimentais mostram um trabalho de topo no estado da arte, inclusive comparado com 

aplicações em GaAs.  

 O artigo [12] apresenta um amplificador com uma elevada potência de saída (31.5dBm) a 

1.8GHz, com um PAE de 51%. A tecnologia utilizada é a CMOS 0.13um. O amplificador projectado 

consiste em dois andares, ambos em funcionamento classe E com topologia cascode. Foi estudada e 

aplicada uma nova técnica para reduzir a tensão que caí em cada transístor da topologia cascode. 

Basicamente consiste em colocar um circuito de ressonância dupla entre o drive e o andar de potência. 

O circuito consiste em dois ressoadores LC, um em série e outro em paralelo. Segundo [12], este circuito 

consegue diminuir a tensão que cai sobre o transístor em montagem de fonte comum do andar de 

potência, sem deteriorar a performance e o duty-cycle do amplificador. Este trabalho exibe uma técnica 

usada em [9], onde se utilizam dois tipos diferentes de transístores NMOS na topologia cascode. Como a 

tecnologia usada não tem o precioso ED-NMOS da tecnologia 65 nm, usaram um NMOS de óxido grosso; 

este apresenta pior desempenho a altas frequências, no entanto, consegue suportar maiores tensões 

que um típico transístor de rádio-frequências, o NMOS de óxido fino. Outra técnica notável em [12] 

consiste na colocação de uma capacidade equivalente negativa na topologia cascode do andar de 
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potência. Devido à capacidade de Miller, é possível reduzir a capacidade parasita da topologia cascode, 

sem recorrer a uma bobina [8]. O amplificador apresenta o combinador de entrada totalmente 

integrado. No entanto, o combinador de saída e as bobinas da alimentação são componentes externos. 

Tendo em conta que as perdas de inserção do transformador de entrada são menos importantes que as 

do transformador na saída, pode-se concluir que o trabalho realizado não apresentou soluções para a 

integração do número máximo de componentes do circuito em tecnologia CMOS. Em parte, este facto 

pode explicar os resultados apresentados. 

 Por fim, a publicação [13] funciona a uma frequência de trabalho bastante elevada tendo em 

conta as limitações da tecnologia CMOS. Consegue entregar uma potência à saída de 25dBm a uma 

frequência de 5.7GHz, com um PAE de 42,6%.  

 Este amplificador não apresenta driver, consiste apenas num andar de potência diferencial, em 

funcionamento classe E com a topologia de oscilador sincronizado. Apresenta uma técnica na qual 

introduz uma resistência negativa em paralelo com as bobinas de alimentação, reduzindo as perdas 

destas. O transformador de entrada e saída são ambos componentes externos ao circuito CMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.5 Estrutura do documento 

 

Este documento está organizado da seguinte maneira: 

 Capítulo 1: Introdução 

Descrição da motivação, objectivos e especificações pretendidas. Análise do estado da 

arte dos amplificadores de potência integrados em classe E, e discussão de alguns 

artigos. 

 Capítulo 2: Conceitos teóricos de amplificadores de potência 

Este capítulo começa com uma pequena abordagem aos diferentes tipos de 

amplificadores de potência. Segue-se uma introdução aos conceitos básicos do 

funcionamento em classes E. São apresentadas diferentes topologias para a classe E, 

nas quais são introduzidas algumas técnicas de aumento de potência e redução de 

perdas. De seguida, a técnica de osciladores sincronizados é apresentada e estuda com 

algum detalhe. Para terminar, é feita uma breve discussão sobre combinadores de 

potência. 

 Capítulo 3: Projecto e simulação de amplificadores de potência 

Projecto e simulação de três amplificadores de potência diferentes em tecnologia 

CMOS 0.18 µm. Cada amplificador é projectado tendo em conta determinados 

objectivos, como por exemplo: maximizar a potência de saída mantendo um 

rendimento energético razoável; maximizar a eficiência energética em detrimento da 

maximização da potência de saída; integrar completamente em CMOS o amplificador 

de potência. 

 Capítulo 4: Layout e placas de teste 

Neste capítulo são apresentados alguns dos cuidados tidos em conta na construção de 

um layout e de uma placa de circuito impresso de teste. O layout final de cada 

amplificador projectado no capítulo 3, as respectivas simulações com a extracção C e 

as placas de circuito impresso de teste são detalhadamente apresentados. 

 Capítulo 5: Conclusões e trabalho futuro 

Conclusões obtidas com o trabalho realizado na tese. Passos a seguir em trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 2 - Conceitos teóricos de amplificadores 

de potência 

 

2.1 Amplificadores de potência 

Os amplificadores de potência apresentam diferentes classes de funcionamento. Em cada 

classe existe um compromisso antagónico entre a sua eficiência e a linearidade, conforme pode ser 

observado na Tabela 2.1.  

Nas classes de funcionamento A, AB, B e C o dispositivo activo é equivalente a uma fonte de 

corrente comandada. 

Em classe A o amplificador é teoricamente linear. O dispositivo activo está sempre na zona de 

condução. Assim as formas de onda da corrente e tensão no dispositivo e na carga têm a mesma forma 

das do sinal de excitação. 

As classes AB, B e C, apresentam uma melhoria no rendimento em relação à classe A porque, 

permitindo que o dispositivo corte durante parte do período, o valor médio da corrente e 

consequentemente a potência consumida baixam. A comparação é apresentada na Tabela 2.1. Nestas 

classes a forma da corrente de saída é um arco de sinusóide. Para que a tensão de saída seja uma 

sinusóide, é necessário usar uma carga sintonizada à frequência de trabalho. À medida que se diminui o 

ângulo de condução, a potência na carga diminui, no entanto o rendimento aumenta.  

Por outro lado, quando é projectado um amplificador em regime de funcionamento saturado a 

linearidade não é uma preocupação, é comum escolher-se um funcionamento comutado em classe D ou 

E. Nestas classes o dispositivo activo, normalmente um transístor, funciona como interruptor. A carga é 

projectada de modo a absorver potência à primeira harmónica (carga sintonizada). Segundo [5], a 

grande maioria dos amplificadores de potência para aplicações GSM/GPRS funcionam em classe E, de 

forma a maximizar o PAE.  

 

Classe Modo Ângulo de 

condução 

Potência de 

saída 

Eficiência 

máxima 

Linearidade 

A  

Fonte de 

corrente 

360° Moderada 50% Excelente 

AB 180-360° Moderada 50-78.5% Boa 

B 180° Moderada 78.5% Excelente 

C <180° Pequena 100% Moderada 

D  

Interruptor 

180 Grande 100% Má 

E 180 Grande 100% Má 

Tabela 2.1 - Comparação de performance entre as diferentes classes de funcionamento de um amplificador de 

potência. 
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2.2 Conceito do funcionamento em classe E 

 

A classe E foi apresentada pela primeira vez em Junho de 1975 por Nathan Sokal e Alan Sokal 

[14]. 

Esta classe tem como objectivo melhorar o rendimento do amplificador que funciona em 

comutação com interruptores não ideais, isto é, que não fecham nem abrem instantaneamente. Para 

isso, por escolha acertada da carga, tentam minimizar-se intervalos de tempo em que a tensão e a 

corrente no interruptor sejam simultaneamente diferentes de zero.  

A Figura 2.1.a) apresenta uma topologia simples de um amplificador classe E ideal. O sinal de 

entrada do amplificador (Vin) comuta o interruptor periodicamente, com um determinado duty-cycle. 

Quando o interruptor está ligado (“ON”) a tensão VS e a corrente no condensador C são zero. Quando o 

interruptor está desligado (“OFF”), a corrente DC de Lchoke divide-se pelo condensador C e rede de saída. 

Neste caso a tensão VS vai variar. A rede de saída é dimensionada tendo em conta as condições ZVS e 

ZSVS, que serão apresentadas mais à frente. Esta rede, para além de estar ligeiramente dessintonizada, 

tem um factor de qualidade suficientemente elevado para se admitir que a corrente na carga é 

sinusoidal. 

 

Vcc

RL 

Lchoke

C

VS 

iS 

Vin 

L

 

 

 

Figura 2.1 - (a) Esquemático de um amplificador classe E simples. (b) Formas de onda no interruptor S. 

As formas de onda típicas num interruptor de um amplificador em classe E estão presentes na 

Figura 2.1.b). Verifica-se que Vs e is nunca ocorrem simultaneamente. Como a potência dissipada, num 

período, o valor médio resultante do produto da corrente e tensão, o interruptor funciona idealmente 

sem perdas. Desta maneira toda a energia recebida da fonte DC é entregue à carga RL.  

Quando a frequência é elevada, a duração da transição do interruptor pode tornar-se uma 

fracção significativa do período do sinal. Durante essas transições, é quando há uma maior 

probabilidade de haver corrente e tensão simultaneamente diferentes de zero, causando assim potência 

dissipada no interruptor. No entanto, o amplificador classe E é projectado para minimizar essas perdas. 

1 período

Vin

VS

iS

“ON”

“OFF”

ZSVS

(a) (b) 
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O amplificador classe E é dimensionado para satisfazer duas condições principais: 

ZVS – “Zero Voltage Switching” – Quando o interruptor é ligado, o condensador em paralelo 

com o interruptor sofre curto-circuito e deste modo é obrigado a descarregar subitamente. Para evitar 

esta perda de energia é necessário projectar o circuito de modo a que a tensão no condensador seja 

zero nesse instante. Esta propriedade, normalmente conhecida por “soft-switching” elimina qualquer 

perda de energia pela descarga do condensador. 

ZSVS – “Zero Slope Voltage Switching” – Esta condição significa que no instante de transição 

para “ON”, além da tensão no condensador ser zero, tem aproximadamente derivada igual a zero 

(dVs/dt = 0). Assim o interruptor pode transitar para o estado ligado durante um certo tempo no qual a 

dissipação será mínima, pois coincide com uma tensão muito baixa, quase zero (Figura 2.1.b)). Esta 

propriedade torna o circuito robusto face a variações em componentes, frequência do sinal e instantes 

de comutação.  

De modo a reduzir perdas resultantes da transição de “ON” para “OFF”, atrasa-se o aumento da 

tensão no interruptor no início do estado “OFF”, para evitar que o atraso no corte produzam 

coexistência de temporal de tensão e corrente no dispositivo. 

Apresentadas as condições básicas do funcionamento de um amplificador em classe E, o 

próximo passo é estudar um circuito simples sintonizado para amplificadores em classe E, e por 

consequência o seu dimensionamento. 

2.3 Estudo da classe E segundo Raab 

 

Em 1977 a classe E foi estuda por Raab [15]. Os principais aspectos deste estudo, as 

aproximações realizadas e os resultados finais são apresentados nesta secção. A descricção detalahada 

encontra-se na Apêndice A. 

O circuito normalmente associado ao funcionamento em classe E encontra-se ilustrado na 

Figura 2.2.a), esta topologia é conhecida por capacidade em paralelo com filtro série (series tuned / 

shunt C). Para uma melhor compreensão do estudo que se segue, na Figura 2.2.b) apresenta-se o 

circuito equivalente.  

Vcc

R 

Lchk

C

L0

VS 

iS iC i0 

I C0

V0 

S
Vin 

 

 

 (a) 
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Vcc

R 

Lchk

C

Lot

VS 

iS iC i0 

I Cot

jX V0 

S

Equivalente de L0 e C0

V1 

 

Figura 2.2 - Amplificador classe E. (a) Circuito básico. (b) Circuito equivalente. 

Nesta análise admite-se que: 

 C0t e L0t estão em ressonância à frequência fundamental (f0) do sinal de entrada. 

 A reactância residual jX justifica a desfasagem entre v1 e i0.  

 O factor de qualidade do circuito de saída é elevado o suficiente para que a corrente de saída 

seja sinusoidal, apesar de estar ligeiramente dessintonizado devido a jX. 

 A mudança de estado do interruptor S é instantânea e sem perdas, excepto se descarregar o 

condensador C.  

 O interruptor S é um curto-circuito quando está fechado e um circuito aberto quando está 

aberto. 

 A corrente I em Lchk só tem componente DC, e a corrente i0 tem componente DC nula. 

 A única energia dissipada é na descarga de C. Todos os elementos são ideais sem perdas. 

 A tensão V1 é fictícia, mas de bastante utilidade para esta análise. 

OFF

ON

2π  π  0 θc θ0π/2  θ

2π  π  θ

S

V0

2π  π  θ

V

2π  π  θ

iS

y

φ 

 

Figura 2.3 - Formas de onda no interruptor e à saída do circuito classe E, segundo Raab. 

 

(b) 
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Na Figura 2.3 estão representadas as formas de onda básicas do circuito, onde: 

-  y corresponde a metade da duração do interruptor S aberto. 

- Θ0 corresponde ao momento em que é aberto o interruptor S. 

- Θc corresponde ao momento em que é fechado o interruptor S. 

- φ corresponde à desfasagem de V0 em relação a π. 

O estudo efectuado por Raab [15] divide-se em 3 passos principais: a imposição das formas de onda 

de modo a obter relações para os componentes; obtenção da amplitude de V0, desfasagem de i0 e VDC, 

tendo como dado adquirido os valores de R, X, ω e y; obtenção dos valores da potência de saída, 

rendimento, tensão e corrente máxima no interruptor, entre outros valores. No Apêndice A encontram-

se os passos referentes. 

Pode mostrar-se que para diferentes declives da forma de onda de tensão no interruptor, e para 

diferentes “duty cicles” é possível obter-se um rendimento de 100% [15]. Deste modo o projectista tem 

algumas opções ao seu dispor. 

Segundo [15], é um “duty-cicle” de 50% e um declive igual a zero que maximiza a potência de saída. 

Por esta razão, todos os resultados apresentados a seguir são para este caso. 

A potência entregue à carga é dada por: 

 
R

Vcc
577,0=

R 2

R86,1Vcc
=P

2

2
DC

22

0  (2.1) 

, onde RDC corresponde à resistência DC vista pela fonte de alimentação, RDC = 1.73R. A potência 

entregue ao circuito através da fonte de alimentação é dada por: 

 
R73.1

Vcc
=P

2

DC . 

 

(2.2) 

O valor do condensador C em paralelo com o interruptor é obtido através de: 

 
0ω R 446,5

1
=C . 

 

(2.3) 

A reactância residual X é igual a 1.15R. Assim tem-se: 

 C0 =C (
LQ

447,5
)(

2,08-Q

42,1
+1

L

)  

 

 

(2.4) 

 L0=
0

L

ω

RQ
  

 

(2.5) 

Os valores máximos de tensão e corrente no interruptor S são: 

 VS Max = 3,56 Vcc   (2.6) 

 IS Max = 2.84 I.  (2.7) 

 Contudo, neste estudo Raab [16] apresenta duas simplificações irrealistas: o indutor Lchk tem 

um valor infinito, e o interruptor no estado fechado apresenta uma resistência igual a zero. Na prática 

estas duas condições não acontecem. A grande vantagem deste estudo é a sua simplicidade 

comparativamente a outros desta classe, nos quais estas simplificações não são aplicadas [16]. 
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2.4 Topologia classe E inversa 

 

Outra topologia em classe E com 100% de eficiência em condições ideias, é a classe E inversa. 

Esta topologia é bastante recente, foi apresentada em 2005 por Mury e Fusco [17]. Conforme é indicado 

em [17], esta topologia é classificada como “series-L/parallel-tuned” enquanto a topologia classe E 

convencional classifica-se como “shunt-C/series-tuned”. 

Na topologia da classe E inversa a corrente no interruptor apresenta a mesma forma de tensão 

no interruptor da classe E convencional. O mesmo acontece com a tensão no interruptor da topologia 

inversa, ou seja, esta tem a mesma forma da corrente no interruptor da topologia convencional (Figura 

2.1.b) e Figura 2.4.b)). Na topologia classe E inversa as condições para uma eficiência óptima são: 

interruptor com corrente igual a zero (ZCS) e derivada da corrente igual a zero (ZSCS), ambas no instante 

de comutação para “OFF”.  

A vantagem da topologia classe E inversa quando comparada com a classe E convencional 

consiste numa diminuição da tensão de pico que cai sobre o interruptor em cerca de 20%. O pico de 

tensão na topologia convencional é de 3.56Vcc enquanto na topologia inversa é de 2.862Vcc. No 

entanto o pico de corrente aumenta, ou seja, na topologia convencional é de 2.862 I e na topologia 

inversa é de 3.56 I. Segundo [18], outra das vantagens consiste no menor valor das bobinas, 

comparativamente à topologia da classe E convencional, reduzindo o tamanho e as perdas do circuito.  

Vcc

R 

Lchk

DCblock

VS 

iS i0 

I 

C0

V0 

S

Vin 

L0 C

L

 

 

 

Figura 2.4 - (a) Esquema do amplificador em classe E inversa. (b) Formas de onda no interruptor S. 

   O circuito mais comum da topologia classe E inversa encontra-se na Figura 2.4 a). A comutação 

do interruptor S estimula uma oscilação no ressoador paralelo LC, que produz uma tensão sinusoidal 

(V0) sobre a carga (R). A diferença entre a tensão de saída (V0) e a tensão de alimentação (Vcc) deve cair 

sobre o interruptor ou sobre a bobina em série (L). Quando o interruptor está “ON”, a corrente no 

interruptor (is) passa pela bobina em série (L), carregando-a, e assim surge uma tensão diferente de zero 

em L. Quando o interruptor está “OFF”, a tensão cai sobre o interruptor. 

Segundo [17], ao contrário da classe E convencional, esta topologia inversa necessita de um 

excesso de reactância capacitiva de modo a compensar o erro de fase da componente fundamental da 

1 período

Vin

VS

iS

“ON”

“OFF”

ZSCS

(b) (a) 
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corrente i0. Esta reactância capacitiva é introduzida pelo condensador C. O condensador DCblock é usado 

no circuito para impedir a bobina L0 de fazer um curto-circuito entre Vcc e a massa. Além disso serve 

para isolar a tensão de alimentação Vcc do sinal de saída RF. 

 A análise do circuito da Figura 2.4.a), foi feita considerando as mesmas simplificações utilizadas 

no estudo apresentado no capítulo anterior [17]. As equações para o dimensionamento dos 

componentes apresentam-se na Tabela 2.2. 

 

L R C L0 C0 

00

2

Pπω

Vcc
 

0

2

P

Vcc
73,1  2

0

0

Vccω

P
665,0  

0
2

0 Cω

1
 

Rω

Q

0

L  

Tabela 2.2 - Expressões de dimensionamento da topologia classe E inversa, segundo [20]. 

 Esta análise foi baseada assumindo-se que o interruptor apresenta uma capacidade igual a zero 

à sua saída, ou seja, o transístor não tem capacidades associadas. No entanto em altas frequências, 

especialmente para aplicações de potências elevadas, essa capacidade não pode ser desprezada. Nesse 

caso o interruptor comuta com uma capacidade em paralelo à sua saída e com a bobina em série, 

necessitando ao mesmo tempo de cumprir as suas condições básicas de funcionamento, isto é, corrente 

zero e derivada da corrente igual a zero no instante de comutação para “OFF”. No entanto, já foi 

explicado anteriormente que devido à existência do condensador em paralelo, é necessário cumprir a 

condição ZSVS. Segundo um estudo apresentado em [19], esta topologia demonstra um decaimento 

significativo do rendimento com o aumento da capacidade de saída do interruptor.  

 

2.5 Classe E com LC paralelo e condensador bloqueio DC 

 

Normalmente, associa-se um único circuito ao funcionamento em classe E (Figura 2.2.a)). No 

entanto, existem vários circuitos com diferentes topologias e que também funcionam em classe E. 

Foi apresentada recentemente por Grebennikov [20] uma topologia que apresenta duas 

grandes vantagens em relação à topologia convencional apresentada pelos Sokal [14]. Esta topologia 

não tem a típica bobina com indutância infinita (Lchoke) e no total utiliza apenas uma única bobina, 

menos uma que a topologia convencional. No entanto, apesar de apresentar um rendimento teórico de 

100% e de cumprir as condições ZVS e ZSVS, apresenta uma distorção harmónica considerável. 

O circuito simplificado do amplificador classe E com malha LC paralela e condensador de 

bloqueio DC está ilustrado na Figura 2.5 a). A malha de saída consiste numa indutância L em paralelo 

com uma capacidade C, em série com um condensador de bloqueio DC e uma resistência de carga, R. 
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Vcc

R 

L

C

CDC-block

VS 

iS iC iR 

iL 

 1 período

Vin

VS

iS

“ON”

“OFF”

ZSVS

 

 

Figura 2.5 - Amplificador classe E com LC paralelo e condensador de bloqueio DC: 

(a) Esquemático simplificador. (b) Formas de onda no interruptor. 

Esta topologia é extremamente favorável para os amplificadores de potência classe E em 

circuitos integrados, nomeadamente CMOS. Em primeiro lugar porque as bobinas deste tipo de 

tecnologias apresentam factores de qualidade relativamente baixos, o que impede a realização de 

bobinas de indutância elevada (Lchoke); em segundo lugar a redução para apenas uma bobina implica 

uma redução drástica na área ocupada pelo amplificador. Consequentemente, são vários os artigos 

sobre amplificadores de potência Classe E em que podemos encontrar esta topologia [10, 12]. No 

entanto, nenhum deles dimensiona teoricamente o circuito, ou seja, o seu dimensionamento é feito 

recorrendo à simulação. 

A análise do circuito da Figura 2.5 a) foi feita considerando as mesmas simplificações utilizadas 

no estudo apresentado no capítulo anterior. As equações para o dimensionamento componentes são as 

seguintes: 

                                                R = 
1

2

P

Vcc
394,1  (2.8) 

                                                C = 
Rω

025,1
 (2.9) 

                                                 L = 
ω

R
41,0   (2.10) 

 Os valores da corrente e tensão máxima no interruptor são: 

                                                 IS max = 4 I0  (2.11) 

                                                 VS max = 3,849 (2.12) 

A corrente DC (I0) é dada por: 

 

                                                 I0 = 
Lω4

Vccπ
  (2.13) 

 

A distorção harmónica é considerável, teoricamente a segunda harmónica apresenta -5dBc e a 

terceira harmónica apresenta -14dBc. A distorção harmónica desta topologia pode ser melhorada se for 

(a) (b) 
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utilizada uma montagem Push-Pull. De acordo com o que será apresentado no Capítulo 2.7, numa 

montagem Push-Pull as harmónicas pares do sinal de saída são canceladas. 

 

2.6 Topologia cascode 

2.6.1 Limitação do interruptor com apenas um transístor 

 A máxima tensão que um transístor suporta sem sofrer danos permanentes é dada por 

 Vsegurança = Vbreakdown, (2.14) 

onde Vbreakdown corresponde à tensão de disrupção de um transístor. Este parâmetro varia consoante a 

tecnologia e o tipo de transístor escolhido. 

O pico de tensão no interruptor, ou seja, a tensão no dreno do transístor pode chegar até 3.56 

vezes maior que Vcc(2.6). Por exemplo na tecnologia UMC CMOS 0.18um a tensão de disrupção num 

transístor típico de óxido-fino é de 5V. Considerando a tensão de alimentação do amplificador igual a 

Vcc, aplicando (2.6) e (2.14) obtém-se: 

 3.56Vcc ≤ Vbreakdown  Vcc ≤1.4V (2.15) 

Verifica-se que a tensão de alimentação tem de ser baixa para não danificar o transístor, mas 

por outro lado verifica-se em (2.1) que a potência de saída deste tipo de amplificadores é proporcional 

ao quadrado da tensão de alimentação (Vcc. Ou seja, para não haver danos no transístor o amplificador 

fica limitado a baixas potências de saída. Para se minimizar este problema pode utilizar-se a topologia 

cascode. 
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2.6.2 Dimensionamento topologia cascode 

Esta topologia consiste em adicionar em série um transístor em montagem common-gate (M2) 

com um transístor em common-source (M1) (Figura 2.6).  

Vin 

Vcc

Lchk

VDM1 

VG 

VDM2 

VDS2 

VDS1 

VGS1 

VGS2 

VDG1 

VDG2 

Vth 

 

Vin = 0,7 + 3 sen(ωt)

3V

Lchk

VDM1 

VG2 

VDM2 

82,3 Ω 

131 nH

i0 

0,228 pF

V0 

 

Figura 2.6 – Malhas de tensão da montagem cascode. Figura 2.7 – Amplificador Classe E single-ended. 

A escolha do valor da tensão VG é estritamente necessária para dividir correctamente o pico 

máximo da tensão VDM2 pelos dois transístores. Os próximos passos terão como objectivo escolher o 

valor de VG. 

Se os transístores M1 e M2 forem iguais, quando VGS1 = VGS2 a tensão em VDM2 será repartida 

igualmente entre VDS1 e VDS2. Esta condição é sempre válida, mesmo na zona de sub-threshold (transístor 

não é interruptor ideal). Como VGS1 é o sinal de entrada (VGS1 = Vin), basta dimensionar VG para que no 

instante do pico máximo de tensão a condição se cumpra, ou seja, VGS2 = VGS1 = Vin. 

Segundo as malhas presentes no circuito da Figura 2.7, pode-se mostrar que:  

 VGS2 = VG2 – VDS1. (2.16) 

De acordo com (2.16) basta dimensionar VG de modo a que VGS2 seja igual a Vin. 

Para testar este método dimensionou-se um amplificador classe E com topologia cascode. 

Dimensionou-se o circuito de modo a que o pico de tensão máxima no interruptor seja 10.7 V (3.56 

Vcc
2
), resultando no circuito da Figura 2.7. Sabe-se que no instante do pico de tensão máxima nos 

transístores a tensão Vin é mínima. O valor mínimo para Vin = 0,7 + 3 sen (ωt) é -2,3. Substituindo 

VGS2_min=VGS1_min=-2.3 e VDS1 = 5.35 em (2.16), obtém-se VG2= 3,25. 

Simulou-se o circuito da Figura 2.6 para VG2 = 3,25 e com todos os componentes ideais, excepto 

os transístores (CMOS 0,18 µm). De acordo com a Figura 2.8 a), o instante do pico máximo de tensão é a 

100,7 ns. Nesse mesmo instante a tensão VDS1 é igual a VDS2. Na Figura 2.8 b), encontram-se as tensões 

VGS1 e VGS2 e como era de esperar, no instante 100,7 ns apresentam o mesmo valor.  

Pode-se concluir que para o caso de um amplificador classe E, VG2 é maior que Vcc. Infelizmente 

não é uma boa notícia, porque é sempre inconveniente gerar uma tensão maior que Vcc. Daí muitos dos 

amplificadores classe E cascode projectados apresentarem VG = Vcc [8].  
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(a)       (b) 

Figura 2.8 – Formas de onda no tempo: a) Rosa – Vin, Vermelho – VDS1 e Azul – VDS2. b) Vermelho – VGS2 e Azul – VGS1. 

 

2.6.3 Topologia cascode com diferentes tipos de transístores 

Actualmente, alguns amplificadores em classe E com topologia cascode utilizam uma técnica 

que permite o aumento da tensão de alimentação, mantendo os transístores em segurança [9, 12]. 

Vin 

Vcc

Lchk

VDM1 

VG 

VDM2 

Cds1

Cgs1

 

Figura 2.9 - Topologia cascode. 

 É uma prática comum utilizar-se transístores iguais na topologia cascode, assim cada um deles 

apresenta a mesma tensão de disrupção e capacidades parasitas de valores iguais. Se VG for 

dimensionado correctamente, o melhor caso possível é quando a tensão máxima que cada transístor 

tem que suportar for igual a metade da tensão de pico em VDM2. Este facto possibilita o aumento da 

tensão Vcc para o dobro e a potência de saída para o quádruplo.  

 Para altas frequências é comum utilizar-se transístores de óxido-fino, porque estes apresentam 

capacidades parasitas baixas, proporcionando bom desempenho a altas frequências. No entanto as 

tensões de disrupção exibidas são relativamente baixas, o que se torna um problema sério no 

dimensionamento de amplificadores classe E. 

 Esta nova técnica consiste em mudar o tipo de transístor M2. O transístor deixa de ser do tipo 

óxido-fino e passa a ser do tipo óxido-grosso. O transístor do tipo óxido-grosso apresenta maiores 
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capacidades parasitas, o que degrada o seu desempenho a frequências elevadas. No entanto, apresenta 

uma tensão de disrupção mais elevada elevada. Dimensionando correctamente VG é possível dividir o 

pico de tensão máxima entre os dois transístores, colocando uma maior porção desta no transístor M2. 

Com esta técnica é possível obter uma elevada velocidade de comutação com M1 e a capacidade de 

suportar tensões elevadas em M2. Mantêm-se assim a simplicidade necessária para construir o drive, 

isto é, mantendo o valor da capacidade Cgs1 baixa. 

2.6.4 Técnicas de redução de perdas  

É comum considerarem-se dois tipos de perdas nos transístores. As perdas quando estes 

conduzem por dissipação no canal resistivo. Este tipo de perdas pode ser minimizado com o aumento da 

largura do transístor. O outro tipo de perdas toma lugar quando M1 é comutado, devido à carga 

armazenada na capacidade parasita presente no nó VDM1 da Figura 2.10. Esta capacidade é composta 

pelas capacidades parasitas dreno-poço e dreno-fonte de M1 e pelas capacidades da fonte-poço e da 

porta-fonte de M2 [8]. Como já foi referido, os transístores precisam de ser grandes para diminuir as 

perdas no canal resistivo, o que provoca o aumento das capacidades parasitas, contribuindo para o 

aumento de Cp. Na topologia típica de um amplificador em classe E é necessária uma capacidade 

paralela ao interruptor (C), com um determinado valor, para que o rendimento seja elevado. Quando 

essa capacidade é inferior a Cp a eficiência do amplificador reduz-se drasticamente. 
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Vcc

Lchk
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C0L0
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Figura 2.10 - Topologia cascode com técnica de redução de perdas com uma bobina. 

Na Figura 2.10 apresenta-se um método para manter o valor óptimo de C. Consiste em anular 

as capacidades parasitas (Cp) através de uma bobina (LP), de modo a fazer ressonância à frequência de 

trabalho. É ainda necessário colocar um condensador DCblock entre a bobina LP e a massa.  

O indutor Lp possibilita a carga e descarga da capacidade parasita, minimizando a corrente que 

passa através dos transístores, e por sua vez a dissipação de potência. Esta técnica foi aplicada com 

sucesso no artigo [8], no qual conseguiram uma melhoria de aproximadamente 6% no PAE do 

amplificador construído. 

 Um método mais recente foi apresentado em [12], no qual se reduz a capacidade Cp através de 

uma capacidade equivalente negativa. Este método tem a vantagem de não precisar de bobinas, 
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diminuindo o espaço necessário e as perdas do circuito.  

 Basicamente, a capacidade negativa existe devido ao efeito de Miller. A capacidade de Miller é 

dada por: 

 CM = (1-K) Cn , (2.17) 

onde K corresponde ao ganho de tensão entre os nós de Cn. Nas situações mais comuns, o valor de K é 

negativo, aumentando a capacidade CM para (1-K) vezes Cn. Neste caso, como o andar de porta comum 

tem ganho de tensão positivo, a capacidade comporta-se como sendo de valor negativo, i.e., uma 

bobina. A realização da capacidade negativa apresenta-se na Figura 2.11 a), através de Cn.  
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                                                                   (a)                (b) 

Figura 2.11 - Esquema de: (a) realização da capacidade negativa; (b) circuito equivalente. 

Esta capacidade negativa compensa o excesso de capacidade no nó VDM1, conforme é indicado 

na Figura 2.11 b). Desta forma é possível reajustar Cp de maneira a manter o bom funcionamento do 

amplificador classe E.  
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2.7 Topologias Push-Pull 

2.7.1 Topologias Push-Pull típicas 

A topologia Push-Pull oferece a possibilidade de combinar as saídas de dois amplificadores a 

funcionar em oposição de fase, obtendo uma potência de saída maior. Outra grande vantagem desta 

topologia consiste no cancelamento das harmónicas pares do sinal de saída. A topologia mais simples 

consiste em usar um amplificador Push-Pull com uma carga resistiva, e com um circuito LC série ou 

paralelo. 

Na Figura 2.12 a) apresenta-se uma topologia típica Push-Pull classe E, com um circuito série 

ressonante. Os sinais de controlo dos transístores estão desfasados 180°, isto significa que se S1 está a 

conduzir S2 está ao corte, e vice-versa. No entanto, cada transístor funciona como se fosse um 

amplificador classe E single-ended. Como as formas de onda num transístor estão desfasadas 180° em 

relação às formas de onda no outro transístor, todas as harmónicas pares (de ω0) geradas por S1 serão 

canceladas pelo mesmo sinal gerado em S2, devido à sua anti-fase [21]. 

Vcc

R 
Lchk
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L0

VS2 

i0 

C0

V0 

S2

Vin 

Vcc

Lchk

C1

VS1 

S1

Vin 

             
 

(a) (b) 

Figura 2.12 - (a) Topologia Push-Pull classe E comum. (b) Tensão nos interruptores e no secundário. 

Quando um dos transístores está “ON”, o primário do transformador está ligado à massa nesse 

lado. Resultado, a diferença entre a corrente de entrada DC e a corrente sinusoidal de saída carrega a 

capacidade do transístor que está “OFF”. Portanto, a tensão no secundário do transformador contém 

uma tensão positiva correspondente ao estado “OFF” de S1, e uma tensão negativa correspondente ao 

estado “OFF” de S2 (Figura 2.12 b)). Desta maneira a tensão de saída (V0) apresenta o dobro da 

amplitude comparativamente com uma topologia single-ended. Como a potência é proporcional ao 

quadrado da tensão, a potência de saída desta topologia é quatro vezes superior à de um simples classe 

E single-ended. A tensão sinusoidal de saída encontra-se desfasada relativamente à tensão no transístor, 

tal como acontece na topologia simples single-ended. Todas as equações presentes até aqui para o 

dimensionamento de um single-ended continuam válidas para esta topologia [22]. 
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Figura 2.13 - Topologia de um amplificador Push-Pull classe E. 

Outra configuração típica de um amplificador Push-Pull classe E encontra-se na Figura 2.13. O 

dimensionamento desta topologia é igual ao da topologia da Figura 2.12 a), ou seja, através das 

equações de dimensionamento de um amplificador single-ended simples. Note-se que neste caso o 

circuito ressonante passou para a entrada do transformador. Normalmente é pretendido que todos os 

componentes do amplificador sejam em tecnologia CMOS. No entanto, os transformadores em CMOS 

apresentam bastantes perdas, o que reduz significativamente o rendimento do amplificador. Para 

contornar esse problema, é comum os projectistas colocarem o transformador fora do chip. Por este 

motivo, nos projectos em CMOS é habitual usar-se a topologia da Figura 2.13, mantendo assim o 

máximo de componentes dentro de um único chip.  

 

2.7.2 Funcionamento em classe E com topologia de classe D comutado em 

corrente 

Nos amplificadores em classe D o dispositivo activo opera como interruptor e a carga está 

sintonizada à frequência de comutação f0. A comutação pode ser efectuada na tensão ou na corrente, 

dando lugar a duas famílias de amplificadores em classe D. Na Figura 2.14 a) apresenta-se a topologia 

classe D com comutação de corrente.  
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Figura 2.14 - (a) Topologia Push-Pull classe D comutada em corrente. (b) Formas de onda no interruptor. 
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Nesta topologia as correntes nos transístores são ondas quadradas de níveis IDC e zero (Figura 

2.14 b)). O circuito de carga sintonizado RLC paralelo (C0t, L0t e R) deve ter um factor de qualidade 

elevado à frequência do sinal de entrada (f0), de modo a que a tensão de saída (v0) seja 

aproximadamente sinusoidal. Desta maneira as tensões no dreno dos transístores são sinusóides 

simplesmente rectificadas (Figura 2.14 b)). 

Segundo [21], quando o ressoador LC apresenta baixo factor de qualidade (QL) e é 

dessintonizado, para uma frequência de aproximadamente 1,5fin, a tensão no dreno dos transístores 

assemelhasse à forma de onda típica de um transístor em classe E. Isto é, a tensão no dreno apresenta 

ZVS e ZVDS (Figura 2.15). Neste caso, a corrente de saída não apresenta harmónicas pares da frequência 

fundamental. No entanto, devido ao baixo factor de qualidade da malha RLC, a terceira harmónica e 

superiores apresentam-se com um valor considerável, introduzindo distorção harmónica no sinal de 

saída. Deste modo as condições para esta topologia funcionar em classe E são: 

 
t0t0

in0
CLπ2

1
=f5,1=f  (2.18) 

 
)f-2(f

f
   ≤ Q

in0

in
L  (2.19) 

, em que f0 é a frequência de ressonância da malha LC ,e fin corresponde à frequência fundamental, ou 

seja, a frequência do sinal de entrada. Portanto, verifica-se que a tensão nos transístores é semelhante à 

classe E, e a corrente é típica de um amplificador em classe D comutado em corrente. 

 

Figura 2.15 - Formas de onda no interruptor S1, com a malha ressoadora paralela LC dessintonizada. 

A informação disponibilizada sobre o funcionamento e dimensionamento deste tipo de 

amplificador em classe E é muitíssimo reduzida. De modo a verificar as condições de funcionamento 

desta topologia, decidiu-se simular o seu comportamento com componentes ideais.  

Considerou-se que fin = 2,4 GHz, P0 = 200 mW, L0t = 1 nH. Segundo [23], um amplificador em 

classe D comutado em corrente, com elementos ideais, apresenta  

 
R2

Vπ
=P

2
DC

2

0 .  

 

(2.20) 

Substituindo fin e L0t em (2.18), obtém-se C0t = 1,96 pF. Utilizando a expressão (2.19) obtém-se um QL ≤ 

1. O factor de qualidade num circuito RLC paralelo é QL = R L/C . Considerou-se QL = 0,8 originando um 

R de 18.1 Ω.  Substituindo P0 e R em (2.20) obtém-se VDC = 0,9V.  
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(a) (b) 

Figura 2.16 - (a) Formas de onda no interruptor S1. Azul – Tensão. Vermelho – Corrente. (b) Tensão na carga R. 

 

 

 

Tabela 2.3- Valores de PAE e THD. 

PAE THD 

93% 29% 

Figura 2.17 - Espectro de potência do sinal de saída. 
 

Verificou-se que as formas de onda nos transístores são as esperadas (Figura 2.16.a)). Em 

particular a tensão, que se assemelha à de um amplificador classe E. No entanto, o PAE não é 100%, isto 

porque QL não é infinito, perdendo potência nas harmónicas ímpares. Como já era previsível, esta 

topologia apresenta elevada distorção harmónica no sinal de saída (Figura 2.17).  
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2.8 Osciladores sincronizados (Injection-Locking) 

 

2.8.1 Conceito teórico 

Injectar um sinal periódico num oscilador pode, sob certas condições, gerar um fenómeno 

denominado por Injection-Locking. Este fenómeno consiste em sincronizar a frequência de um oscilador 

livre à frequência de um dado sinal externo. Este comportamento foi estudado por Alder [24], Kurokawa 

[25], Razavi [26], e outros [27-29]. Este fenómeno tem manifestado uma elevada importância nos 

sistemas de rádio frequências. Actualmente, Injection-Locking é útil em inúmeras aplicações, como é o 

caso dos divisores de frequência [30], geradores de quadratura [31] e mais recentemente nos 

amplificadores de potência [10, 11, 32].  

Para que o fenómeno de Injection-Locking ocorra é necessário que a amplitude e frequência do 

sinal periódico a injectar cumpram determinadas condições, as quais serão seguidamente estudadas. 
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Figura 2.18 – a) Oscilador típico. b) Desvio da frequência devido à fase adicional (φ0). c) Resposta em malha aberta. 

d) Desvio da frequência devido à injecção de sinal. 

Na Figura 2.18 a) encontra-se um oscilador simples, onde todos os efeitos parasitas são 

desprezados, a malha ressoadora está sintonizada à frequência angular 110 CL/1=ω (contribuindo 

nessa frequência com 0◦ de desfasagem) e o buffer inversor ideal encontra-se a seguir à malha 

ressoadora, de modo a criar o deslocamento da fase de 360◦ na malha de realimentação. 

Se um deslocamento de fase adicional (φ0) é introduzido na malha de realimentação (Figura 

2.18 b))) o circuito já não oscila à frequência angular ω0, passando a oscilar a ω1, Figura 2.18 c). A fase φ0 

(a) (b) 

(c) (d) 
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pode ser obtida através da injecção de uma corrente sinusoidal no dreno de M1. Se a amplitude (Iinj) e a 

frequência (ω0) dessa corrente forem escolhidas correctamente, o circuito deixa de oscilar a ω0, 

passando a oscilar a ωinj, ocorrendo o fenómeno de Injection-Locking. Observando a Figura 2.18 d) 

obtém-se: 

 
                                                       injoscT I+I=I


 (2.21) 

, onde IT é a corrente resultante da malha ressoadora, Iosc a corrente no dreno de M1 e Iinj é a corrente 

injectada no circuito. 

A tensão na malha ressoadora (Vout) e Iinj apresentam uma desfasagem entre si, correspondente 

a θ. Esta desfasagem ocorre devido a:  

1. ωinj ≠ ω0, o que leva a malha ressoadora a contribuir com uma diferença de fase φ0, ou seja, a 

tensão de saída da malha ressoadora (Vout) apresenta um desfasamento φ0 em relação à 

corrente resultante, IT. Considerando que M1 não introduz nenhum deslocamento de fase no 

circuito, pode-se concluir que Vout encontra-se em fase com Iosc. Portanto, Iosc apresenta uma 

diferença de fase (φ0) relativamente a IT.  

2. Como Vout encontra-se em fase com Iosc e desfasado φ0 de IT, é necessário que Iinj forme um 

ângulo (θ) com Iosc de modo a cumprir (2.21). 

φ0

θ 

Iosc IT

Iinj

φ0

θ 

Iosc IT

Iinj

φ0

θ 

Iosc IT

Iinj

φ0

θ 

Iosc IT

Iinj  

Figura 2.19 – Diagrama de fases para diferentes valores de |ω0 - ωinj | e Iinj. 

Para se determinar a largura de banda do fenómeno de Injection-Locking (o valor máximo de 

ωinj para o qual o circuito continua sincronizado com o sinal externo) é necessário recorrer ao diagrama 

de fases presente na Figura 2.19. 

De modo a compensar o aumento da diferença de fase introduzida pela malha ressoadora (φ0) 

para um determinado valor de ωinj é necessário que Iosc gire no sentido contrário aos ponteiros do 

relógio, Figura 2.19 b). Segundo [26], pode mostrar-se que: 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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 (2.23) 

 

o que leva ao máximo de 

 
                                                 

sen φ0,max=
osc

inj

I

I
  (2.24) 

se 

 
                                                 

cos θ = - 
osc

inj

I

I
 . (2.25) 

Segundo (2.23), φ0,max é alcançado quando o diagrama é formado por dois triângulos 

rectângulos, tal como ilustrado na Figura 2.19 c). Deste modo IT e Iinj formam um ângulo de 90◦, o que 

leva a uma diferença de fase entre a entrada, Iinj, e a saída, Vout, de 90◦ + φ0,max. 

 Finalmente, o próximo passo consiste em obter ωL (diferença entre ω0 e ωinj) no caso em que o 

ângulo entre Vout e Iinj é máximo (φ0,max). Segundo [26], sabe-se que a diferença de fase introduzida pela 

malha ressoadora em relação ao seu factor de qualidade (Q) pode ser dada por:  

                                                  
tg φ0 ≈ )ω -ω(

ω

Q2
inj0

0

.  (2.26) 

A partir da Figura 2.19 c) obtém-se tg φ0 =  
T

inj

I

I
e IT = 

2
inj

2
osc I -I . Deste modo:  

 
                                                 

ωL = ω0 – ωinj = 

2
osc

2
injosc

inj0

I

I
-1

1

I

I

Q2

ω
.   

(2.27) 

A largura de banda teórica do fenómeno de Injection-Locking depende do valor de amplitude 

da corrente do sinal injectado (Iinj). Se por exemplo, Iinj diminuir e ωinj se mantiver constante, 

automaticamente o ângulo entre Iosc e Iinj (θ) terá que aumentar, para que o ângulo entre IT e Iosc (φ0) se 

mantenha constante, conforme ilustrado na Figura 2.19 d). 

Na Figura 2.19 c) pode-se constatar que quando Iinj << Iosc, φ0 é muito pequeno, praticamente 

nulo. Portanto, a diferença de fase entre o sinal de entrada e o de saída é aproximadamente 90◦ (θ ≈ 

90◦). Neste caso, o valor para ωL pode ser dado através da simplificação de (2.27): 

 
                                                 

ωL = ω0 – ωinj = 
osc

inj

0 I

I

ω

Q2
.  (2.28) 

Actualmente, esta característica peculiar do fenómeno de Injection-Locking é muito explorada 

nos osciladores em quadratura [31].  

Na Figura 2.20 encontra-se a diferença de fase entre o sinal de entrada (θ) e o de saída em 

relação à largura de banda da sincronização (ωL). 
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Figura 2.20 – Diferença de fase entre o sinal de entrada e saída em relação à largura de banda de sincronização. 

 

2.8.2 Aplicação em amplificadores de potência 

O fenómeno de Injection-Locking é muito utilizado em amplificadores de potência. A aplicação 

deste princípio tem a grande vantagem de baixar drasticamente a potência necessária no sinal de 

entrada.  

Existem inúmeros tipos de osciladores sinusoidais. No entanto, em aplicações de rádio 

frequência, o par diferencial cruzado com ressoador LC é o mais utilizado em tecnologia de Si. Este tipo 

de osciladores tem a particularidade de proporcionar saída diferencial, muito usada nos circuitos 

integrados CMOS. 
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Mosc Mosc
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Vcc

Vout + Vout -

Vin -Vin -
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Figura 2.21 – Oscilador LC com par diferencial cruzado. Figura 2.22 – Injecção do sinal externo no oscilador livre. 

Na Figura 2.21 encontra-se um oscilador par diferencial cruzado com ressoador LC. O par 

diferencial cruzado produz a necessária resistência negativa, e a malha ressoadora LC constituída por L, 

C e pelas capacidades parasitas do par cruzado, selecciona a frequência de oscilação livre (ω0). O sinal de 

sincronismo é injectado através de dois transístores, cada um ligado conforme ilustrado na Figura 2.22. 

Quando o oscilador da Figura 2.22 está sincronizado funciona como amplificador de potência onde o 

sinal de entrada é o de sincronismo e o de saída o do oscilador. 
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2.9 Combinadores de potência 

 

Um combinador de potência é um circuito que tem como função combinar ou dividir em partes 

iguais as potências de dois ou mais sinais, por isso são normalmente denominados por híbridos. Dentro 

dos combinadores para dois sinais há os que combinam sinais em fase, em quadratura ou oposição de 

fase (estes últimos denominados baluns). Os baluns são muito utilizados para converter um sinal single-

ended em diferencial ou vice-versa. 

É comum um amplificador de potência com funcionamento em Push-Pull utilizar baluns. 

Dependendo da topologia do emissor, poderá precisar de um balun à entrada (single-end para 

diferencial) e, ou à saída (diferencial para single-end).  

 Existem dois tipos de combinadores: os adaptados e os não adaptados. 

 Os combinadores adaptados apresentam a vantagem de todos serem isolados, o que significa 

que entre as entradas do combinador há um isolamento perfeito, i.e., o sinal injectado numa das 

entradas não aparece na outra. Deste modo, a linearidade dos amplificadores a combinar não é posta 

em causa, pois cada um apenas vê uma impedância de carga constante durante o seu funcionamento. A 

grande desvantagem deste tipo de combinadores é a sua baixa eficiência energética quando os sinais de 

entrada não cumprem a desfasagem que a topologia escolhida requer. Além do facto de normalmente 

só aceitarem sinais em fase ou em quadratura. 

Por outro lado, independentemente da fase dos sinais de entrada, os combinadores não 

adaptados são muito eficientes. No entanto, este tipo de combinadores não apresenta as entradas 

isoladas, o que implica uma degradação da linearidade do amplificador. 

O tipo de amplificadores que se pretende projectar neste trabalho deverá recorrer a 

combinadores de potência não adaptados pois os sinais a combinar estão em oposição de fase. Tendo 

em conta que são amplificadores não-lineares, consegue-se maximizar a eficiência do amplificador sem 

preocupações com a linearidade deste. 

Dentro dos combinadores híbridos não adaptados existem pelo menos três grandes grupos: 

combinadores com linhas acopladas, combinadores com linhas de transmissão e combinadores LC. 

Infelizmente, as bibliotecas da tecnologia CMOS (0.13 e 0.18 µm) não têm combinadores de potência já 

incluídos. Caso seja necessário usar um combinador de potência é preciso recorrer a um simulador 

electromagnético para o caracterizar. A única excepção é no caso dos combinadores LC, pois este tipo 

de combinadores é realizável com elementos concentrados recorrendo apenas a condensadores e 

bobinas da tecnologia. Por esta razão, todos os combinadores de potência CMOS usados neste trabalho 

são combinadores LC. Em seguida será feita uma breve introdução a este tipo de combinadores. 

Um dos combinadores mais usados actualmente é o apresentado na Figura 2.23. É constituído 

por dois condensadores e duas bobinas. No fundo, consiste em dois ramos, um correspondente a um 

filtro passa baixo e outro a um filtro passa alto de modo a produzir um desfasamento de ±90 graus. 
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Figura 2.23 – Combinador LC: a) Disposição típica. b) Disposição simétrica. 

As equações para o dimensionamento deste circuito são: 

 
                                                 

RR=Z 1C  (2.29) 

                                                  
0

C

ω

Z
=L  

 (2.30) 

 
                                                 C0Zω

1
=C

 (2.31) 

Para testar o circuito ideal, dimensionaram-se os componentes quando ω0 = 2π 2,45e9 rad/s e 

tendo em conta que cada porto apresenta uma impedância de 50Ω. Figura 2.24, encontra-se o esquema 

e o tipo de simulação efectuada no simulador (ADS). Através da Figura 2.25, é possível verificar que os 

sinais nos portos diferenciais apresentam o desfasamento esperado, ou seja, ±90 graus. 

 

 

Figura 2.24 – Esquema no simulador do combinador LC 

com componentes ideais. 

Figura 2.25 – Desfasagem entre cada porto diferencial. 
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Capítulo 3 - Projecto e simulação de amplificadores 

de potência 

Projectaram-se três amplificadores de potência diferentes em tecnologia CMOS 0.18 µm. O 

primeiro amplificador foi projectado com o intuito de entregar 30 dBm à carga mantendo um 

rendimento razoável e recorrendo a poucos componentes externos. O segundo amplificador também foi 

projectado para entregar 30 dBm à carga mantendo um rendimento aceitável. No entanto, este não 

utiliza componentes externos, ou seja, é completamente integrado em CMOS. O terceiro amplificador 

foi projectado de modo maximizar o rendimento em detrimento da maximização da potência de saída, 

mantendo-se totalmente integrado em CMOS. 

 

3.1 Amplificador de potência 1 – Andar de potência 

 

O objectivo do andar de potência deste amplificador é entregar 30 dBm a uma carga de 50 Ω 

sem comprometer o rendimento deste. 

3.1.1 Que topologia e classe de funcionamento usar? 

De acordo com o que foi estudado até aqui, o funcionamento em classe E é o mais indicado. 

Essencialmente devido a três factores: 

 Rendimento teórico de 100%. 

 Entra em conta com a capacidade Cds do transístor, que a rádio frequências não pode 

ser desprezada. 

 Condição ZSVS, esta torna o circuito mais robusto face à variação dos componentes. 

A topologia a usar é a LC paralelo com condensador de bloqueio DC (Capítulo 2.5). Esta 

topologia apresenta as seguintes vantagens em relação a todas outras: 

 Não é necessário a bobina de indutância infinita (Lchoke). 

 No total apenas precisa de uma bobina. 

Para aumentar a tensão de alimentação (Vcc) e por sua vez a potência entregue à carga, o 

interruptor apresenta uma montagem cascode, na qual será aplicada a técnica do Capítulo 2.6.3. Esta 

técnica consiste em usar um transístor de óxido fino na montagem em fonte comum e um transístor de 

óxido grosso na montagem em porta comum. 

Como o objectivo é chegar aos 30 dBm de potência na carga é necessário recorrer à montagem 

Push-Pull. Além de quadruplicar a potência de saída (Capítulo 2.7.1), esta montagem irá reduzir 

consideravelmente a distorção harmónica introduzida pela topologia escolhida, devido ao cancelamento 

das harmónicas pares do sinal de saída. 
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3.1.2 Dimensionamento teórico 

De modo a iniciar o projecto é necessário saber que tensão de alimentação (Vcc) escolher. É 

sabido que quanto maior Vcc maior a potência entregue à carga, portanto, deseja-se que a tensão Vcc 

seja a maior possível. Segundo [8], na tecnologia CMOS 0.18 µm a tensão máxima suportável pelo 

transístor é de 5 e 9 V para o transístor de óxido fino e grosso, respectivamente. Tendo em conta que é 

uma montagem cascode, o pico máximo de tensão no interruptor poderá ser: 

 
                        

Vmax = Vmax óxido fino + Vmax óxido grosso = 5 + 9 = 14 V.   (3.1) 

De acordo com ((2.12) e (3.1), teoricamente a topologia LC paralelo com condensador de 

bloqueio DC pode ter uma tensão de alimentação, 

 
                        

Vcc = 
849,3

Vmax = 
849,3

14
= 3,64V   (3.2) 

Como o dimensionamento da montagem Push-Pull utiliza os mesmos princípios da montagem 

single-end, decidiu-se começar por dimensionar um amplificador single-ended. 

Vcc

R 

L

C

CDC-block

VS 

iS iC iR 

iL 

 

Figura 3.1 – Topologia simplificada de amplificador classe E com LC paralelo e condensador de bloqueio DC. 

Tendo em conta que a montagem Push-Pull quadruplica a potência de saída da montagem 

single-ended, determinou-se que a potência da primeira harmónica do sinal de saída será: 

 
                              

P1 single-ended = 250 mW = 23,98 dBm .  (3.3) 

 Usando ((2.8) e (3.3), obtém-se a resistência de carga ideal, 

 
                              

R = 
1

2

P

Vcc
394,1 = 73,88 Ω.  (3.4) 

 

A montagem final será Push-Pull, o que significa que para a saída do amplificador ser single-

ended é necessário recorrer a um combinador de potência. Para este primeiro amplificador optou-se 

por utilizar combinadores externos (SMD). Os combinadores SMD são estandardizados, portanto, não 

existe um que apresente uma impedância de 73,88 Ω. Sendo assim, escolheu-se o combinador que 

apresenta portos diferenciais com a impedância mais próxima de 73,88 Ω. O combinador SMD escolhido 
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foi de 50 Ω para 50 Ω, ou seja, todos os portos apresentam 50 Ω de impedância. Portanto, a potência de 

saída teórica da montagem single-end deixa de ser 250 mW e passa a ser 369mW. 

Depois de escolhido os valores de Vcc, R e P1, é necessário dimensionar o valor dos restantes 

componentes, L e C (Figura 3.1).De acordo com ((2.9) e ((2.10) e tendo em conta que ω = 2π 2,45e9 

rad/s, obteve-se: 

 
                                            

L = 
ω

R
41,0  = 1.33 nH,   (3.5) 

 
                                            

C = 
Rω

025,1
 = 1.33 pF. 

 
(3.6) 

 

3.1.3 Simulação com componentes ideais 

Fez-se a simulação do circuito com componentes ideais, conforme ilustrado na Figura 3.2. 

Vcc

1,33 nH

1,33 pF

CDC-block

50 Ω 

2,45 GHz

 

Figura 3.2 – Esquema com componentes ideais de amplificador classe E com LC paralelo e condensador de 

bloqueio DC. 

Na Tabela 3.1 prova-se que a simulação foi de encontro à teoria. Na Figura 3.3 encontra-se o 

espectro de potência do sinal de saída, no qual a 2ª e 3ª harmónica apresentam os valores esperados, 

ou seja, -5dBc e -14dBc, respectivamente. As condições ZSVS e ZVS podem ser observadas na Figura 3.4, 

através das formas de onda no interruptor ideal. A Figura 3.5 mostra a grande distorção no sinal 

entregue à carga. No entanto, este problema será minimizado com a montagem Push-Pull. 

 

P1 (mw) Rendimento (%) 

370 99.9 

 

Tabela 3.1 – Potência da 1ª harmónica do 

sinal de saída e rendimento do amplificador. 

 
 

 
Figura 3.3 – Espectro de potência do sinal de saída. 
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Figura 3.4 – Formas de onda da corrente e tensão no 

interruptor ideal. 

Figura 3.5 – Forma de onda da tensão do sinal de 

saída. 

 

3.1.4 Simulação com componentes não ideais 

Como os componentes não ideais apresentam modelos complexos, é necessário um cuidado 

extra no seu dimensionamento. A melhor solução passa por juntar a vertente teórica à de simulação. 

O combinador escolhido é externo, ou seja, um componente SMD. Portanto, começou-se por 

fazer um pequeno estudo sobre este. 

3.1.4.1 Análise e estudo do combinador SMD 

O combinador SMD usado é do tipo TLT com substrato cerâmico. Através dos parâmetros 

fornecidos pelo fabricante construiu-se o modelo de simulação. Na Figura 3.6 e 3.7 encontra-se a 

impedância de entrada e as perdas (Gp) para cada porto diferencial, respectivamente. Cada porto 

diferencial foi medido separadamente, ou seja, quando um dos portos diferenciais é medido o outro 

porto diferencial é ligado à massa. 

 

(a) (b) 

Figura 3.6 – Impedância de entrada dos portos diferenciais do combinador SMD: a) Parte real. b) Parte imaginária. 
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Figura 3.7 – Perdas de combinação em cada porto diferencial do combinador SMD. 

Observando a Figura 3.6 verifica-se que à frequência de trabalho os portos diferenciais 

encontram-se praticamente adaptados a 50Ω.  

Depois de dimensionar teoricamente e simular com componentes ideias, chega a altura de 

simular com componentes da tecnologia CMOS 0.18 µm e com o combinador SMD. O dimensionamento 

será feito do fim para o início. Portanto, começando pela malha de saída da topologia e terminando na 

malha de adaptação de entrada. 

 

3.1.4.2 Dimensionamento da malha de saída 

O método escolhido para o dimensionamento da malha de saída é baseado na impedância que 

o interruptor idealmente deve ver à sua saída, ou seja, a impedância de entrada de um circuito RLC 

paralelo (Figura 3.8). A impedância de entrada de um circuito RLC paralelo é 

                               

R

1
+

Lωj

1
+Cωj

1
=Z LCinR .   

(3.7) 

 

Considerando os cálculos teóricos efectuados anteriormente, onde C = 1,33 pF, L = 1,33 nH e 

que o combinador é de banda larga com aproximadamente R = 50 Ω, substituindo em (3.7), obtém-se 

 
                              

Zin RLC = 16,73 + 23,59j.   (3.8) 

Depois de obter Zin RLC é necessário recorrer ao simulador. Através deste é possível chegar aos 

valores dos componentes da tecnologia (L e C) que tornam a impedância de entrada da malha não ideal 

RLC mais próxima de (3.8) e ao mesmo tempo que minimizem as perdas da malha (Gp). Na Figura 3.8 b) 

encontra-se o esquema da malha não ideal RLC. 
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C

CDC-blockR

1
+

Lωj

1
+Cωj

1
=Z LCinR

L R

 

 

1,33 pF

8,75 pF

nt = 2,5

od = 226 um

Zin RLC = 16,73 + 23,59j CMOS 

0.18 um

 

 

(a) (b) 

Figura 3.8 – Malha de saída do amplificador: a) RLC ideal. b) RLC em CMOS 0,18 µm. 

A carga R é fixa, imposta pelo transformador SMD. Portanto, no simulador só é possível 

dimensionar os valores de L, C e do condensador de bloqueio DC. Depois de alguns ajustes conseguiu-se 

chegar à impedância de entrada presente na Figura 3.9 a). Esta impedância de entrada foi a melhor que 

se conseguiu obter, tendo em conta (3.8) e as perdas adjacentes. A malha não ideal apresenta uma 

eficiência de 69% (Gp = -1.6 dB), conforme ilustrado na Figura 3.9 b). 

 

(a) (b) 

Figura 3.9 – Malha de saída alcançada: a) Impedância de entrada. b) Perdas adjacentes. 

 

3.1.4.3 Dimensionamento do interruptor 

O interruptor consiste numa montagem cascode com um transístor de óxido fino em 

montagem de fonte comum e um transístor de óxido grosso em montagem de porta comum, conforme 

o estudado no Capítulo 2.6.3. 

Em alguns tipos de modelação a informação também é transmitida na amplitude do sinal. 

Portanto, amplificadores de potência não lineares, tais como os de funcionamento em classe E podem 

ser adoptados em modelações de amplitude variável, como é o caso das arquitecturas polares. Caso seja 

necessário usar este amplificador numa arquitectura com modelação de amplitude, é necessário haver 

algum tipo de regulação da tensão de polarização do transístor em montagem de porta comum. Essa 
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solução pode passar pela colocação de um divisor resistivo (R1 e R2) e de um condensador de bloqueio 

DC (Figura 3.10). Segundo [9], com esta solução é possível maximizar o PAE do amplificador de potência 

caso a tensão de alimentação (Vcc) varie. O dimensionamento de R1 é R2 é feito tendo por base os 

conceitos abordados no Capítulo 2.6.2. No entanto, os seus valores numéricos foram obtidos por 

simulação. 

LChoke

Vin

R2

R1

M1

M2

Vcc

CDC-block

óxido 

grosso

óxido 

fino

 

Figura 3.10 – Malha de auto polarização da montagem cascode. 

De acordo com ((2.11) e ((2.13), teoricamente a topologia LC paralelo com condensador de 

bloqueio DC apresenta uma corrente máxima no interruptor, 

 
                                                

Imax = 
Lω

Vccπ
.   (3.9) 

Considerando os valores calculados anteriormente: Vcc = 3.64 V , L = 1.33 nH, ω = 2π 2,45e9 

rad/s e  substituindo em (3.9), obtém-se uma corrente máxima no interruptor de 559mA. Este valor vai 

de encontro ao simulado na Figura 3.4. 

Tendo em conta que o interruptor corresponde a um transístor, pode-se concluir que este ou 

está na zona de corte ou na zona de tríodo. É durante o tríodo que ocorre o pico de corrente máxima no 

transístor (IDmax). Portanto, é necessário dimensionar a largura do transístor para que com um 

determinado Vgs, este consiga obter a corrente necessária.   

Para dimensionar a largura do transístor é necessário encontrar um compromisso entre a 

resistência do canal de condução e as capacidades parasitas. O dimensionamento do transístor NMOS 

de óxido fino e de óxido grosso para uma corrente de 559mA, foi feito através de um varrimento de Vds, 

fixando o valor de Vgs a 1.8 V e 3 V, respectivamente.  

O transístor NMOS de óxido fino tem uma largura de 850 µm, resultando numa resistência de 

canal (Ron) de aproximadamente 1 Ω (Figura 3.11 a)). O transístor NMOS de óxido grosso tem uma 

largura de 1250 µm, resultando numa resistência de canal (Ron) igual a 1,4 Ω (Figura 3.11 b)). 

A resistência de canal implica perdas, deste modo, quando menor, melhor. Mas por outro lado, 

o aumento da largura do transístor é proporcional às capacidades associadas a este. A capacidade entre 

a porta e a fonte do transístor (Cgs) deve ser a menor possível para facilitar a adaptação ao bloco 

anterior. No entanto, é a capacidade entre o dreno e a fonte (Cds) que mais afecta o bom 

funcionamento do amplificador em classe E. Como estamos perante capacidades não lineares, a melhor 

maneira de visualizar o valor de Cds é através de simulação. 
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(a) (b) 

Figura 3.11 – Corrente no transístor NMOS:a) óxido fino com largura de 850µm. b) óxido grosso com largura de 1250µm. 

Colocou-se uma fonte de corrente com 1V AC ligada ao dreno de cada transístor. Foi feita uma 

simulação AC, e um varrimento de Vds na situação em que o transístor está na zona de corte (Vgs = 0V). 

Através da tensão na fonte de corrente, retira-se a impedância, e por sua vez a admitância vista pela 

fonte. Através da admitância, retira-se a susceptância e por sua vez chega-se ao valor da capacidade em 

paralelo à fonte de corrente (Cds). Na Figura 3.12 encontra-se o esquema utilizado, e na Figura 3.13 

encontram-se os valores de Cds para o transístor NMOS óxido fino e óxido grosso, com uma largura de 

850 µm e 1250 µm, respectivamente. 

Lchoke

Cds

não-linearVgs AC
1A

ViAC = ZiAC

Vcc

 

Figura 3.12 – Esquema utilizado para medir a capacidade Cds. 

  

(a) (b) 

Figura 3.13 – Capacidade Cds do transístor em relação à tensão no dreno: a) NMOS óxido fino. b) NMOS óxido grosso. 
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Quando o interruptor está “OFF”, ou seja, quando o transístor está na zona de corte, a tensão 

entre o dreno e fonte (Vds) varia. Tendo em conta os cálculos teóricos efectuados, o transístor NMOS de 

óxido fino e o de óxido grosso terão um Vds máximo de 5 e 9 V, respectivamente. No caso do transístor 

de óxido fino a capacidade Cds varia entre 2,05 pF e 1,49 pF, para uma variação de Vds entre 0 e 5V 

(Figura 3.13 a)). A capacidade Cds do transístor de óxido grosso varia entre 3,05 pF e 1,53 pF, para uma 

variação de Vds entre 0 e 9V (Figura 3.13 b)). 

Segundo ((2.9), a capacidade em paralelo com o interruptor (condensador C da malha de saída 

RLC) deve ter um valor constante, e neste caso deveria ser 1.33 pF (3.6). Como o interruptor 

(transístores NMOS) encontra-se em paralelo com a malha de saída RLC, a capacidade Cds corresponde 

à capacidade C da malha RLC. No entanto, a capacidade Cds não é linear, o que significa que quanto 

menor, melhor. Por outro lado, é necessário fazer um compromisso entre o valor da resistência Ron e da 

capacidade Cds. O que se traduz sempre no incumprimento das condições necessárias para esta 

topologia apresentar um funcionamento em classe E ideal. 

 Depois de dimensionar separadamente a malha de saída e o interruptor, é necessário juntá-los 

e adaptar à fonte de entrada. 

3.1.4.4 Montagem single-ended 

6 V

nt = 2,5

od = 226 um

Cds

não-linearVin

0,6 V

nt = 2,5

od = 216 um

8,75 pF

9,85 pF

10 kΩ 

25 kΩ 

50 Ω 

L = 0,36 um

W = 1080 um

L = 0,18 um

W = 900 um

0,667 nH

0,25 nH

0,5 nH

1,24 pF

CMOS 

0.18 um

 

Figura 3.14 – Esquema final da topologia single-ended. 

A malha de saída e o interruptor, previamente dimensionados encontram-se na Figura 3.14, 

juntamente com a malha de adaptação de entrada, os bond-wires e o circuito de auto polarização da 

montagem cascode. 

Um dos objectivos é minimizar o efeito benéfico de componentes externos, como é o caso dos 

bond-wires. A solução adoptada consiste em usar vários bond-wires em paralelo para fazer a mesma 

ligação, conforme ilustrado na Figura 3.15. 
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Lbond-wire Lbond-wire Lbond-wire Lbond-wire / 3

CMOS 
 

Figura 3.15 – Técnica para minimizar o valor da indutância dos bond-wires. 

Considerou-se que cada bond-wire apresenta aproximadamente 1 mm de comprimento, ao 

qual corresponde uma indutância de 1 nH. Tendo em conta o espaço disponibilizado para layout, 

decidiu-se que a tensão de alimentação (Vcc) terá 4 bond-wires em paralelo, ou seja, 1 nH /4 = 0,25 nH. 

A ligação entre a saída e o transformador SMD será feita por 3 bond-wires em paralelo, ou seja, 1 nH /3 

= 0,667 nH. A ligação à tensão da gate do transístor (Vgg) será feita por 2 bond-wires em paralelo, ou 

seja, 1 nH /2 = 0,5 nH. 

Através da Figura 3.14 verifica-se que os valores de alguns parâmetros previamente 

dimensionados, sofreram alterações. Este facto deve-se aos modelos complexos que cada componente 

apresenta, às capacidades não lineares dos transístores e às indutâncias dos bond-wires. Como o circuito 

apresenta perdas, o pico de tensão máxima no interruptor diminuiu, o que permitiu aumentar a tensão 

de alimentação (Vcc). Deste modo foi possível manter a potência de saída próxima da ideal (25,7 dBm). 

Na Figura 3.16, encontram-se os resultados obtidos por simulação. 

  

(a) (b) 

Figura 3.16 – Simulação da topologia sigle-ended: a) PAE e potência de saída versus potência de entrada. b) Formas de 

onda nos transístores: Azul – NMOS óxido fino. Vermelho – NMOS óxido grosso. 

Um PAE máximo de 44% é alcançado quando a potência de entrada é de 12 dBm. Para a mesma 

potência de entrada verifica-se que os picos de tensão máxima nos transístores encontram-se dentro de 

valores seguros, conforme ilustrado na Figura 3.16 b).  
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3.1.4.5 Montagem Push-Pull 

 Depois de dimensionar a topologia single-end a última etapa do dimensionamento do andar 

de potência consiste em fazer a montagem Push-Pull. Para isso, é necessário combinar a potência de 

dois circuitos iguais ao dimensionado no capítulo anterior. Na Figura 3.17 encontra-se o esquema final 

do andar de potência. 

Vcc

50 Ω

nt = 2,5

od = 226 um

nt = 2,5

od = 226 um

nt = 2,5

od = 216 um nt = 2,5

od = 216 um

9,85 pF

10 kΩ 

25 kΩ 

L = 0,36 um

W = 1080 um

L = 0,36 um

W = 1080 um

L = 0,18 um

W = 900 um

1,24 pF 1,24 pF

Vin + Vin -

0,667 nH 0,667 nH

8,75 pF 8,75 pF

6 V

0,6 V0,6 V

6 V

0,5 nH 0,5 nH

0,25 nH0,25 nH

CMOS 

0.18 um

 

Figura 3.17 – Esquema do andar de potência do amplificador de potência 1. 

A potência de saída, o PAE e a forma de onda das tensões nos transístores encontram-se na 

Figura 3.18. O amplificador apresenta uma potência de saída de 29,9 dBm com um PAE de 44,4 %, para 

uma potência de entrada de 18 dBm. 

  

(a) (b) 

Figura 3.18 – Simulação do andar de potência do amplificador 1: a) PAE e potência de saída versus potência de entrada. b) 

Formas de onda nos transístores: Azul – NMOS óxido fino. Vermelho – NMOS óxido grosso. 

 O andar de potência foi dimensionado com sucesso, visto a potência entregue à carga ser 

próxima dos 30 dBm e o rendimento apresentar valores razoáveis. 



44 
 

3.2 Amplificador de potência 1 – Driver 

 

O principal objectivo deste drive consiste na maximização do ganho, visto o andar de potência 

necessitar de pelo 18 dBm de potência à sua entrada. A solução adoptada consiste na técnica de 

Injection-Locking (Capítulo 2.8). Este tipo de topologia começa com o dimensionamento de um oscilador 

livre sintonizado à frequência de trabalho e posteriormente injecta-se o sinal externo que será o de 

entrada. 

3.2.1 Dimensionamento de oscilador livre 

O oscilador com topologia par diferencial cruzado e ressoador LC foi o escolhido. Além da sua 

simplicidade, este tipo de osciladores apresenta saídas diferenciais, prontas a ligar à entrada diferencial 

do andar de potência. 

 O método escolhido para determinar a condição de arranque do oscilador encontra-se em [33]. 

Denominado por critério de admitâncias em sinais fracos, é um método simples e muito útil neste tipo 

de osciladores, onde a dificuldade em determinar os pólos do circuito é elevada.   

O dimensionamento do oscilador livre é feito em duas etapas; o dimensionamento da malha 

ressoadora e posteriormente do par cruzado. 

3.2.1.1 Malha ressoadora  

O dimensionamento prévio da malha ressoadora permite a estimativa da frequência de 

arranque. 

O esquema utilizado para medir a admitância aos terminais da malha ressoadora está presente 

na Figura 3.19. Foi usada uma fonte de tensão AC de amplitude 1V. A corrente aos terminais da fonte 

corresponde à admitância da malha ressoadora. A ressonância é atingida quando a parte imaginária da 

admitância for igual a zero, conforme ilustrado na Figura 3.20. 

 

LL

C C

AC

1V CMOS 

0.18 um

 

 

Figura 3.19 – Esquema de medição da admitância 

aos terminais da malha ressoadora LC. 

Figura 3.20 – Admitância da malha LC em ressonância à 

frequência de trabalho. 



45 
 

A malha LC presente na Figura 3.19 foi dimensionada tendo em conta a seguinte aproximação:  

 
                                                LCπ2

1
=f .   (3.10) 

Para uma frequência de 2,45 GHz, C = 2pF e substituindo-se em (3.10) obteve-se L = 2,1 nH. 

Como os componentes não são ideais, foi necessário ajustar o valor da bobina L para 2 nH, o que 

corresponde a um diâmetro externo de 162 µm (od = 162 µm) com 2,5 voltas (nt = 2,5). A Figura 3.20 

apresenta a corrente aos terminais da fonte de tensão AC. Verifica-se que para L = 2 nH e C = 2pF, a 

malha encontra-se sintonizada a 2,45 GHz com uma admitância de 1,7 mS. 

 

3.2.1.2 Par diferencial cruzado 

O dimensionamento do tamanho dos transístores do par diferencial cruzado é feito tendo em 

conta o valor da admitância da malha ressoadora sintonizada à frequência de trabalho. O módulo da 

admitância do par diferencial cruzado dever ser maior que a admitância da malha ressoadora. Deste 

modo a condição de arranque do oscilador é garantida [33]. 

O esquema utilizado para a medição da admitância aos terminais do par cruzado está ilustrado 

na Figura 3.21. Para uma largura (W) de 100 µm em cada transístor Mosc, a admitância de entrada à 

frequência de trabalho é de -22,3 mS, Figura 3.22. Portanto, a condição de arranque é cumprida, 

 
                         

|Y0 par cruzado|> |Y0 LC|  22,3 mS > 1,7 mS.   (3.11) 

Mosc Mosc

1V

AC

LChoke

2 V

LChoke

2 V
CMOS 

0.18 um

  

Figura 3.21 – Esquema de medição da admitância aos 

terminais do par diferencial cruzado. 

Figura 3.22 – Admitância do par diferencial cruzado à 

frequência de trabalho. 

Quanto maior a largura de cada transístor, maior será o módulo da admitância aos terminais do 

par cruzado, e maior será a potência de saída do oscilador. No entanto, o tamanho dos transístores é 

limitado pelas suas capacidades parasitas, estas condicionam o funcionamento da malha ressoadora à 

frequência de trabalho desejada. 
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3.2.1.3 Oscilador livre 

Depois de dimensionar a malha ressoadora e o par diferencial cruzado separadamente é 

necessário simular o seu funcionamento em conjunto. O esquema final do oscilador livre a 2,45 GHz 

encontra-se na Figura 3.23. Como a entrada do andar de potência dimensionado previamente está 

adaptada a 50 Ω, a carga deste oscilador é 50 Ω. 

Para o oscilador livre entregar a potência de saída desejada (>= 18 dBm) mantendo um bom 

rendimento, foi necessário fazer alguns ajustes ao circuito. Aumentou-se a largura dos transístores e por 

sua vez diminuiu-se a capacidade da malha ressoadora (C). 

Vcc

0,1pF0,1pF

50Ω 

nt = 2,5

od = 222 um

nt = 2,5

od = 222 um

L = 0,18 um

W = 170 um

CMOS 

0.18 um

 
 

Figura 3.23 – Esquema final do oscilador livre. Figura 3.24 – Espectro de potência do sinal de saída do oscilador. 

O rendimento do oscilador livre é de 42 % quando entrega uma potência à carga de 20,32 dBm. 

3.2.2 Injecção do sinal externo no oscilador livre 

Para o fenómeno de Injection-Locking ocorrer é necessário injectar um sinal externo com 

determinadas características (Capítulo 2.8.1). A injecção do sinal externo é feita através de dois 

transístores adicionais, conforme indicado na montagem da Figura 3.25. Para cada transístor é 

necessário colocar a tensão de polarização da porta e uma malha de adaptação de entrada. 

2 V

50Ω 

nt = 2,5

od = 194 um

nt = 2,5

od = 194 um

L = 0,18 um

W = 160 um

CMOS 

0.18 um

Vin +

0,6 V

1,1 pF

nt = 2,5

od = 236 um

Vin -

0,6 V

1,1 pF

L = 0,18 um

W = 95 um

L = 0,18 um

W = 95 um

Vout + Vout -

nt = 2,5

od = 236 um

 

Figura 3.25 – Esquema completo do drive do amplificador 1. 

Foram feitos alguns ajustes aos parâmetros do circuito para maximizar o PAE e a potência 
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entregue à carga. O PAE e a potência entregue à carga em relação à potência do sinal de entrada estão 

apresentados na Figura 3.26 a). A largura de banda do fenómeno de Injection-Locking e o respectivo PAE 

e potência de saída quando o sinal injectado é de 3 dBm está presente na Figura 3.26 b). 

  

(a) (b) 

Figura 3.26 – Resultados de simulação do drive do amplificador 1. a) Potência de saída e PAE versus potência de entrada. b) 

Potência de saída e PAE versus frequência do sinal de entrada. 

Este drive apresenta uma potência de saída de 21,1 dBm com um PAE de 47,2% quando é 

injectado um sinal com 2 dBm. De acordo com a simulação da Figura 3.26 b) o oscilador encontra-se 

sintonizado nos 2,8 GHz, com uma largura de banda de sincronização de aproximadamente 900MHz. 

 

3.3 Amplificador de potência 1 – Completo 

 

 O passo final consiste na junção dos dois andares previamente dimensionados. O esquema final 

do amplificador de potência com o andar de potência e o drive está ilustrado na Figura 3.27. 

Devido à limitação de espaço no layout disponibilizado, decidiu-se trocar cada bobina da malha 

de adaptação de entrada do andar de potência por uma resistência de 10 kΩ. Desta maneira foi possível 

diminuir o espaço ocupado do layout sem degradar significativamente o funcionamento do amplificador 

de potência de dois andares. Foi necessário fazer algumas alterações nos parâmetros do circuito de 

modo a maximizar o PAE e a potência de saída. 
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Figura 3.27 – Esquema final do amplificador 1. 

Os valores do PAE e da potência de saída do circuito relativamente à potência do sinal de 

entrada estão na Figura 3.28 a). Verifica-se que para uma potência de entrada de 0 dBm, o amplificador 

entrega à carga uma potência de 30 dBm com um PAE de 47,3%. O que representa um ganho total de 30 

dB. Na Figura 3.28 b) encontra-se o espectro de potência do sinal de saída para um sinal de entrada de 0 

dBm. Como era de esperar, a segunda harmónica é inferior à terceira harmónica devido ao 

funcionamento em Push-Pull.  

Na tecnologia CMOS 0,18 µm, um transístor de óxido fino e de óxido grosso apresentam uma 

tensão de disrupção de 5 V e 9 V, respectivamente. Assim, a Figura 3.29 b) torna claro que os 

transístores da montagem cascode e do oscilador sincronizado encontram-se dentro de valores seguros. 

A simulação do PAE e potência de saída relativamente à tensão de alimentação do andar de 

potência (Vcc) apresenta-se na Figura 3.29 a), onde Vcc varia dos 6 até aos 0 V. Esta variação leva um 

declínio da potência de saída e do respectivo PAE. No entanto, devido à malha de auto-polarização da 

montagem cascode o amplificador apresenta um relativamente elevado PAE até uma tensão de 

alimentação de 2V. Por exemplo, para uma potência de saída de 23 dBm o amplificador exibe um PAE 

de 40 %. É comum dizer-se que o amplificador apresenta um PAE de 40 % para 7 dB power back-off. 
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(a) (b) 

Figura 3.28 – Resultados de simulação do amplificador 1: a) PAE e potência de saída versus potência de entrada.                

b) Espectro de potência do sinal de saída. 

 
 

(a) (b) 

Figura 3.29 – Resultados de simulação do amplificador 1: a) PAE e potência de saída versus Vcc. b) Forma de onda da 

tensão Vds. Rosa – NMOS óxido fino do drive. Azul – NMOS óxido grosso do andar de potência. Vermelho – NMOS óxido 

fino do andar de potência.  

 

Para testar a largura de banda do amplificador fez-se um varrimento na frequência do sinal de 

entrada. O PAE e potência de saída relativamente à frequência do sinal de entrada estão apresentados 

na Figura 3.30. A largura de banda do amplificador é influenciada pelo drive, que neste caso, sincroniza 

com o sinal de entrada entre os 2,250 GHz e os 2750 GHz, o que corresponde a uma largura de banda do 

amplificador de 500 MHz. 
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Figura 3.30 – Potência de saída e PAE do amplificador 1 versus frequência do sinal de entrada.  

 

Na     Tabela 3.2 encontra-se o sumário das especificações alcançadas por simulação para este 

primeiro amplificador. 

  

Item Simulado 

Banda de frequência (GHz) 2,25 – 2,75 

Frequência (GHz) 2,45 

Vcc (V) 6 

Vcc driver (V) 2 

Potência sinal entrada (dBm) 0 

Potência de saída (dBm) 30 

Ganho (dB) 30 

Rendimento (%) 47,4  

PAE (%) 47,3 

PAE@7dB back-off (%) 40 

 

    Tabela 3.2 – Sumário das especificações simuladas do amplificador 1. 
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3.4 Amplificador de potência 2 – Andar de potência 

Este segundo amplificador tem como objectivo alcançar a potência de saída especificada, cerca 

de 1 W (30 dBm), mantendo um rendimento razoável. O espaço disponibilizado para este layout é maior 

do que o disponibilizado no amplificador anterior, o que possibilita a não utilização de componentes 

externos, ou seja, é completamente integrado em CMOS. 

Este amplificador é constituído por dois andares; um andar potência e um driver. Ambos os 

andares apresentam o fenómeno de Injecção-Locking. 

 Um diferente método de dimensionamento de osciladores de potência é estudado e utilizado 

neste amplificador. Este método consiste numa junção entre a teoria e simulação, atingindo a uma 

eficácia próxima dos 100 %. 

3.4.1 Oscilador livre  

3.4.1.1 Formas de onda ideais  

 O esboço das formas de onda ideais no oscilador de potência da Figura 3.31 apresentam-se na 

Figura 3.32. Admite-se que estamos perante um oscilador e que o factor de qualidade da malha LC é tal 

que a tensão na carga (VR) é puramente sinusoidal. Considerou-se: 

 
                                             

VR = VM sin ωt    (3.12) 

                                               iR = IR sin ωt.
 

(3.13) 

iR

RL id2id1

Vd2

Vd1

VR

LL

Vcc

CC

 

Figura 3.31 – Oscilador de potência com par cruzado e malha ressoadora LC. 

Como VR é a diferença entre as tensões VD1 e VD2, a tensão no dreno de cada transístor é meia 

sinusóide de amplitude VM, conforme indicado nas Figura 3.32 d) e). De acordo com a tensão que cai na 

porta de cada transístor, este conduz durante meio ciclo e está ao corte durante a outra metade do 

ciclo. Quando conduz, a forma de onda da corrente em cada transístor corresponde a meia sinusóide de 

amplitude IR. 
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(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

id2id1

π π 2π 2π 

IR IR

iR

π 

IR

2π 

π 2π 

Vd1

π 2π 

Vd1

π 2π 

VR

VM

VMVM

 

 

Figura 3.32 – Formas de onda no oscilador de potência. a) Corrente no transístor 1. b) Corrente no transístor 2.     

c) Corrente na carga. d) Tensão no transístor 1. e) Tensão no transístor 2. f) Tensão na carga. 

 

3.4.1.2 Par cruzado diferencial 

 Este oscilador funcionará no andar de potência, portanto, optou-se por utilizar transístores de 

óxido grosso. Assim consegue-se aumentar a tensão de alimentação e por consequência a potência de 

saída. 

O método de dimensionamento dos transístores apresenta uma pequena componente teórica 

e de seguida uma de simulação. O método consiste nos seguintes passos: 

1. Escolha da carga e da potência a entregar a esta. 

2. Calcular a amplitude da tensão e corrente na carga. Calcular a amplitude da tensão no dreno de 

cada transístor. Calcular o valor médio da corrente em cada transístor. 

3. Recorrendo ao simulador: Aplicar a forma de onda da tensão do dreno do transístor oposto na 

porta do transístor. Escolher o tamanho do transístor que solicita uma corrente média igual à 

calculada no ponto anterior. O tamanho do transístor também pode ser escolhido tendo em 

conta o pico de corrente máxima. 

Teoricamente, a potência média de uma sinusóide de amplitude VM numa carga R, é dada por, 

 
                                                     

P0 = 
R2

V 2
M .     (3.14) 

Considerando uma potência na carga de 1W e uma carga de 50 Ω, VM é igual a  10 V e a 

corrente  na carga tem uma amplitude de 200 mA (ID = 200 mA). 

O valor médio da forma de onda da corrente com apenas meia sinusóide (id1 e id2), é dado por, 

 
                                                     

id = 
π

ID ,     (3.15) 

onde ID corresponde à amplitude da corrente na carga. Considerando ID = 200 mA e substituindo em 

(3.15), obtém-se uma corrente média em cada transístor de 63,7 mA. 
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O esquema utilizado para o dimensionamento do transístor encontra-se na Figura 3.33. 

3.3V

Vd2

L = 0,34 um

W = 1235 um

id1

0.18 μm 

CMOS 

Technology

 

Figura 3.33 – Esquema de dimensionamento de um transístor do oscilador de potência. 

Para o transístor conduzir uma corrente média de 63,7 mA com o sinal Vd2 à sua entrada é 

necessário um transístor com uma largura de 1235 µm. 

3.4.1.3 Malha RLC 

 A malha RLC paralela ideal foi dimensionada de acordo com a seguinte equação,  

 
                                                     LCπ2

1
=f .     (3.16) 

Para uma frequência de 2,45 GHz, L= 1nH e substituindo-se em (3.16) obtém C = 4,22 pF. A 

carga R são os 50 Ω. 

3.4.1.4 Oscilador de potência 

 Para confirmar o correcto dimensionamento dos transístores simulou-se o oscilador de 

potência com a malha RLC ideal, Figura 3.35. 

50 Ω

1 nH1 nH

3,3V

4,22 pF4,22 pF

L = 0,34 um

W = 1235 um

0.18 μm 

CMOS 

Technology

 

 

 

Figura 3.34 – Oscilador de potência com malha LC 

ideal e transístores da tecnologia. 

Figura 3.35 – Formas de onda nos transístores do oscilador 

de potência. 

Frequência (GHz) Rendimento (%) Potência DC (dBm) Potência saída (dBm) 

1,64 GHz 75,15 30 28,8 

Tabela 3.3 – Resultados de simulação do oscilador de potência dessintonizado. 

 

Tal como era de esperar, a frequência de oscilação diminuiu consideravelmente. Este facto 
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deve-se ao elevado tamanho das capacidades parasitas que os transístores introduzem no circuito. O 

oscilador de potência consome 30 dbm (1W) e entrega à carga 28,8 dBm. Como os componentes da 

malha RLC são ideais, verifica-se que o rendimento dos transístores neste circuito é de 75,15 %.  

Para sintonizar novamente o oscilador nos 2,45 GHz é necessário uma redução drástica nos 

valores de C e de L. Na Tabela 3.4 estão os resultados quando L = 0,62 nH e C = 0,12 pF. 

Frequência (GHz) Rendimento (%) Potência DC (dBm) Potência saída (dBm) 

2,45 GHz 76,9 30 28,9 

Tabela 3.4 – Resultados de simulação do oscilador de potência sintonizado. 

 

O último passo consiste na utilização de uma malha ressoadora com componentes da 

tecnologia, conforme o ilustrado na Figura 3.36. 

Para sintonizar o oscilador à frequência de trabalho, retirou-se C e diminuiu-se o valor de L para 

um diâmetro externo de 131 µm com 1,5 voltas, o correspondente a 0,6nH. Segundo o estudo 

apresentado no Apêndice B, o factor de qualidade (Q) desta bobina é muito baixo cerca de 4,2. O 

rendimento do oscilador de potência diminuiu drasticamente (< 40%), apesar de estar sintonizado. 

50 Ω

3,3V

L = 0,34 um

W = 1235 um

0.18 μm 

CMOS 

Technology nt = 1,5

od = 131 um

nt = 1,5

od = 131 um

 

 

Frequência (GHz) 2,45 

Rendimento (%) 37 

Potência DC (dBm) 31 

Potência saída (dBm) 26,8 

Q das bobinas 4,2 

Figura 3.36 – Oscilador com bobinas de factor de 

qualidade de 4,2. 

Tabela 3.5 – Resultados de simulação do oscilador com 

bobinas de factor de qualidade 4,2. 

As bobinas com 2,5 voltas apresentam factores de qualidade bastante superior às de 1,5 voltas. 

No entanto, bobinas com 2,5 voltas apresentam maior indutância do que as de 1,5 voltas. Isto significa 

que para as utilizar no circuito da Figura 3.36, o oscilador terá obrigatoriamente de diminuir a 

frequência de oscilação. Para se resolver este problema, ou seja, aumentar o factor de qualidade das 

bobinas da malha ressoadora e ao mesmo tempo manter o oscilador sintonizado à frequência de 

trabalho, decidiu-se introduzir uma bobina extra, conforme ilustrado na Figura 3.37. A introdução desta 

nova bobina em paralelo com a malha ressoadora permite aumentar o número de voltas de cada bobina 

para 2,5, o que representa um factor de qualidade bastante maior, de pelo menos 8,2. 
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W = 1235 um
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CMOS 

Technology

nt = 2,5

od = 126 um

nt = 2,5

od = 126 um

nt = 2,5

od = 149 um

 

 
 

Frequência (GHz) 2,45 

Rendimento (%) 52,72 

Potência DC (dBm) 30,1 

Potência saída (dBm) 27,32 

Q das bobinas 8,6 e 9 

Figura 3.37 – Oscilador com bobinas de factor de 

qualidade superior a 8,2. 

Tabela 3.6 – Resultados de simulação do oscilador com 

bobinas de factor superior a 8,2. 

O esquema final do oscilador de potência encontra-se na Figura 3.37. Escolheram-se duas 

bobinas com o diâmetro exterior de 126 µm e 2,5 voltas (Q = 8,2) e uma bobina com o diâmetro exterior 

de 149 µm e 2,5 voltas (Q = 9). Tal como era esperado, a introdução da nova bobina proporcionou um 

aumento significativo no rendimento do oscilador, cerca de 15%. 

3.4.2 Injecção do sinal externo no oscilador de potência 

 Para haver sincronização entre um sinal externo e o oscilador de potência (Injection-Locking), é 

necessário que o sinal externo apresente determinadas características. A injecção do sinal externo é 

feita através de dois transístores adicionais, conforme indicado na montagem da Figura 3.38. Para cada 

transístor é necessário colocar a tensão de polarização da porta e uma malha de adaptação de entrada 

para 50 Ω. 
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50Ω 

nt = 2,5

od = 126 um

nt = 2,5

od = 126 um

L = 0,34 um

W = 910 um

CMOS 

0.18 um

Vin +

0,7 V

0,97 pF

nt = 2,5

od = 160 um

Vin -

0,7 V

0,97 pF

L = 0,34 um

W = 800 um

L = 0,34 um

W = 800 um

nt = 2,5

od = 160 um

nt = 2,5

od = 189 um

15 pF15 pF

15 pF15 pF

 

Figura 3.38 – Esquema final do andar de potência do amplificador 2. 

Para atingir um valor próximo dos 30dbm de potência entregue à carga foi necessário fazer 

alguns ajustes nos parâmetros do circuito, tal como está ilustrado na Figura 3.38. Devido à topologia que 
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o combinador de potência apresentará (balun LC), foi necessário colocar condensadores de bloqueio DC 

na carga. 

  

(a) (b) 

Figura 3.39 – Resultados de simulação do andar de potência do amplificador 2: a) Potência de saída e PAE versus potência 

de entrada. b) Potência de saída e PAE versus frequência do sinal de entrada. 

Para uma potência de entrada de 20 dBm, o amplificador entrega uma potência de 29,7 dBm à 

carga e apresenta um PAE de 48,3%. As frequências de alcance do andar de potência estão entre 2,1 

GHz e 3GHz, conforme ilustrado na Figura 3.39.  

3.4.3 Combinador LC 

 A topologia escolhida para o amplificador é totalmente diferencial, portanto, é necessário 

recorrer a combinadores de diferencial para single-ended e vice-versa. De acordo com o estudado no 

Capítulo 2.9, o único tipo de combinador realizável com componentes desta tecnologia é o 

transformador LC.  

 Tendo em conta a equação (2.29), onde R = 50 Ω e R1 = 50 Ω, obtém-se Z = 50. Substituindo na 

equação (2.30) e (2.31), o valor de L é 3,45 nH (od = 126 µm, od = 3.5) e o valor de C é 1,3 pF. 

R

50Ω 
R1

50Ω 

nt = 3,5

od = 126 um

nt = 3,5

od = 126 um

1,3 pF

1,3 pF

CMOS 

0.18 um

 

 

 

Figura 3.40 - Combinador LC com componentes da 

tecnologia. 

Figura 3.41 – Perdas do combinador LC com componentes 

da tecnologia. 

Conforme ilustrado na Figura 3.41, este combinador apresenta -0,56 dB de perdas, o que 



57 
 

significa um rendimento 88%. Também foi simulada a impedância de entrada e saída do combinador LC, 

as quais se encontram próximas do desejado, os 50 Ω. 

 

3.4.4 Andar de potência completo 

Para terminar o dimensionamento do andar de potência deste amplificador é necessário inserir 

o transformador LC e as indutâncias correspondentes aos bond-wires. 

O espaço disponibilizado para o layout deste amplificador é relativamente maior do que o 

anterior, o que possibilitou a colocação de mais bond-wires, reduzindo-se assim a influência destes no 

circuito. Para a tensão de alimentação utilizou-se 12 bond-wires e para a tensão de polarização da porta 

utilizaram-se 6 bond-wires. Considerando que cada bond-wire apresenta 1 nH de indutância (1 mm), as 

indutâncias são de 0,083 nH e 0,166 nH, respectivamente. 
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Figura 3.42 – Andar de potência do amplificador 2 com combinador LC.  

Foram feitos alguns ajustes nos parâmetros do circuito de modo a maximizar o PAE e a potência 

de saída, resultando no esquema da Figura 3.42. Conseguiu-se alcançar uma potência de 29,1 dBm com 

um PAE de 43,6 % quando o sinal de entrada é 19 dBm, Figura 3.43. 
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Figura 3.43 – Potência de saída e PAE do andar de potência com combinador LC . 

 

A potência deseja à entrada deste andar de potência deve ser superior a 16 dBm para que o seu 

rendimento seja maximizado. Deste modo, decidiu-se utilizar o mesmo driver do primeiro amplificador 

(Capítulo 3.2). Este driver apresenta a técnica de Injection-Locking o que irá possibilitar entregar a 

potência desejada com um sinal relativamente baixo à sua entrada. 
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3.5 Amplificador de potência 2 – Completo 

O passo seguinte consiste em simular o comportamento do amplificador 2 com o andar de 

potência e o driver, previamente dimensionados. Para que ambas as entradas do amplificador 2 sejam 

single-ended também foi necessário colocar um combinador LC à entrada.  

A maximização da potência na carga e do PAE do amplificador 2 foi conseguida com o esquema 

presente na Figura 3.44. 
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Figura 3.44 – Esquema final do amplificador de potência 2.  

Para uma potência de entrada 2 dBm, o amplificador consegue entregar à carga uma potência 

de 30,1 dBm com um PAE de 44,5%, o que representa um ganho de 28 dB. No entanto, na Figura 3.45 

verifica-se que a sincronização com o sinal de entrada é feita quando a potência de entrada é maior que 

-4dBm, o que representa um ganho muito elevado, cerca de 34 dBm. O PAE e a potência de saída 

relativamente à variação da frequência do sinal de entrada estão apresentados na Figura 3.45 a), onde a 

banda do amplificador vai dos 2 aos 3 GHz. 
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(a) (b) 

Figura 3.45 – Resultados de simulação do amplificador de potência 2: a) Potência de saída e PAE versus potência de 

entrada. b) Potência de saída e PAE versus frequência do sinal de entrada. 

  

(a) (b) 

Figura 3.46 – Forma de onda da tensão de saída do amplificador 2: a) Sem sinal de entrada. b) Com sinal de 2 dBm. 

 

A forma de onda da tensão de saída do amplificador sem sinal de entrada encontra-se na Figura 

3.46 a). Mesmo sem sinal de entrada o amplificador começa a oscilar, o que significa que é um oscilador 

de potência. Neste caso, o oscilador demora aproximadamente 3 ns a estabilizar. Na Figura 3.46 b) 

apresenta-se a forma de onda do sinal de saída para uma potência de entrada de 2 dBm. 

As tensão no dreno dos transístores do andar de potência e do drive estão ilustradas na Figura 

3.47. A tensão no transístor do drive encontra-se dentro de valores seguros (<5V), ao contrário do 

transístor do andar de potência. Neste caso, o transístor atinge um pico máximo de tensão de 10V, 

quando o recomendado é abaixo dos 9V. Para reduzir o pico para 9V é necessário reduzir a potência de 

saída, isto porque a tensão de saída é a diferença de tensão entre os drenos dos dois transístores do 

andar de potência. Por exemplo, para um pico máximo de 9V em cada transístor, corresponde uma 

amplitude de 9V no sinal de saída, de acordo com (3.14) a potência de saída seria 29,1 dBm. Como o 

pico de tensão não é muito superior a 9V, não foram feitas alterações ao circuito. 
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Figura 3.47 – Formas de onda nos transístores do amplificador 2: Azul – NMOS óxido fino do driver. Vermelho – 

NMOS óxido grosso do andar de potência. 

 

Na Tabela 3.7 encontra-se o sumário das especificações alcançadas por simulação para este 

segundo amplificador. 

 

Item Simulado 

Banda de frequência (GHz) 2 – 3 

Frequência (GHz) 2,45 

Vcc (V) 5,2 

Vcc driver (V) 2 

Potência sinal entrada (dBm) 2 

Potência de saída (dBm) 30 

Ganho (dB) 28 

Rendimento (%) 44,5 

PAE (%) 44,5 

PAE@7dB back-off (%) 35,7 

Tabela 3.7 – Sumário das especificações alcançadas por simulação do 

amplificador 2.  
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3.6 Amplificador de potência 3  

Este amplificador foi projectado de modo maximizar o rendimento à custa da diminuição da 

potência à sua saída, mantendo-se totalmente integrado em 0.18 µm CMOS.  

O espaço disponibilizado para a construção do layout deste amplificador é relativamente 

pequeno tendo em conta que o transformador de entrada e de saída têm de ser integrados. Como tal, 

optou-se por construir um amplificador com apenas um andar. Para maximizar o ganho do andar 

recorreu-se novamente ao fenómeno de Injection-Locking. 

O dimensionamento deste amplificador é baseado no método aplicado ao andar de potência do 

amplificador 2, Capítulo 3.4. Sendo assim, apenas o esquema final e os resultados finais de simulação 

serão apresentados. 
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Figura 3.48 – Esquema final do amplificador 3. 

 

Com o intuito de diminuir o espaço de layout, alterou-se a malha de adaptação de entrada 

conforme ilustrado na Figura 3.48. Polarizou-se a porta dos transístores com resistências e assim a 

adaptação de entrada foi feita com apenas uma bobina. Apesar de diminuir ligeiramente o rendimento 

do amplificador foi possível reduzir a área total do circuito. 

Para uma potência de entrada 4 dBm o amplificador consegue entregar à carga uma potência 

de 21,2 dBm com um PAE de 48%, o que representa um ganho de 17,2 dB (Figura 3.49 a)). O 

funcionamento do amplificador encontra-se entre os 2 e 3 GHz, Figura 3.49 b). 
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(a) (b) 

Figura 3.49 - Simulação do amplificador de potência 3: a) Potência de saída e PAE versus potência de entrada. b) Potência 

de saída e PAE versus frequência do sinal de entrada. 

  

(a) (b) 

Figura 3.50 – Forma de onda da tensão de saída do amplificador 3: a) Sem sinal de entrada. b) Com sinal de 3 dBm. 

A tensão à saída do amplificador quando não há sinal à entrada deste encontra-se na Figura 

3.50 a). O que significa que sem sinal de entrada o amplificador comporta-se como um oscilador de 

potência.  

Futuramente, este amplificador será utilizado num sistema de transmissão com modulação 

polar
1
. Sendo assim, é necessário visualizar a performance deste em relação à variação da tensão de 

alimentação, Figura 3.51 a). Para uma potência de saída de 11 dBm o amplificador exibe um PAE de 40 

%. Pode-se dizer que o amplificador apresenta um PAE de 40 % para 10 dB power back-off. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 FCT PTDC/EEA-TEL/65988/2006 - "Digital_PAs - Digital RF Power Amplifiers for Wireless Applications” 
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(a) (b) 

Figura 3.51 – Simulação do amplificador de potência 3: a) Potência de saída e PAE versus Vcc. b) Forma de onda de 

tensão nos transístores de óxido fino. 

 

 

Na Tabela 3.8 encontra-se o sumário das especificações alcançadas por simulação para este 

terceiro amplificador. 

 

Item Simulado 

Banda de frequência (GHz) 2 – 3 

Frequência (GHz) 2,45 

Vcc (V) 2,1 

Vcc driver (V) - 

Potência sinal entrada (dBm) 4 

Potência de saída (dBm) 21,2 

Ganho (dB) 17,2 

Rendimento (%) 48,1  

PAE (%) 48 

PAE@10dB back-off (%) 40 

Tabela 3.8 – Sumário das especificações alcançadas por simulação do 

amplificador 3.  
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3.7 Sumário dos resultados obtidos por simulação 

 

Item Amplificador 1 Amplificador 2 Amplificador 3 

Componentes externos? 

Quantos? 

Sim                                              

2                             

Não                                           

- 

Não                                       

- 

Banda de frequência (GHz) 2,25 – 2,75 2 – 3 2 – 3 

Frequência (GHz) 2,45 2,45 2,45 

Vcc (V) 6 5,2 2,1 

Vcc driver (V) 2 2 - 

Potência sinal entrada (dBm) 0 2 4 

Potência de saída (dBm) 30 30 21,2 

Ganho (dB) 30 28 17,2 

Rendimento (%) 47,4  44,5 48,1  

PAE (%) 47,3 44,5 48 

PAE@7dB back-off (%) 40 35,7 43,3 

PAE@10dB back-off (%) 33 29,3 40 

Tabela 3.9 – Sumário das especificações alcançadas por simulação dos três amplificadores. 
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Capítulo 4 - Layout e placas de teste 

 

Porque os circuitos que foram fabricados nesta tese foram suportados por verbas de um 

projecto de investigação destinadas a fabricação com tecnologia CMOS 0.18 µm, não foi possível usar, 

como inicialmente era pretendido, a tecnologia CMOS 0.13 µm. 

4.1 Layout 

4.1.1 Cuidados a ter em conta no desenho do layout (CMOS 0.18 µm): 

 No layout para circuitos diferenciais, a simetria é de extrema importância. A assimetria de 

partes diferenciais produz sinais de modo comum que irão degradar a performance do circuito. 

Sendo assim, em cada layout foi dada especial atenção à sua simetria. 

 As pistas com sinais de alta frequência devem ser de metal 6. A pista de metal 6 corresponde à 

última camada de metal do processo CMOS 0.18 um. Esta camada apresenta menos perdas do 

que qualquer outra. 

 Uma boa massa no circuito é conseguida com um plano de massa. Para facilitar o desenho do 

layout optou-se por fazer o plano de massa num único metal (metal 1). 

 Para minimizar as perturbações nas tensões de alimentação, adicionaram-se condensadores de 

desacoplamento de cada pad de alimentação para o plano massa. 

 Foram colocadas protecções para as descargas electrostáticas (ESD). A protecção consiste em 

ligar os pontos críticos do circuito a Vcc e à massa usando dois díodos. 

 Os amplificadores projectados trabalham a potências elevadas, o que significa transístores 

relativamente grandes. Na prática, cada transístor consiste na combinação de vários dedos da 

fonte, da porta, e do dreno, conforme ilustrado na Figura 4.1. Existem dois tipos de combinação 

de dedos. O da Figura 4.1 onde todos os dedos encontram-se em paralelo, formando uma linha 

de dedos e o da Figura 4.2, onde os dedos são dispostos de maneira a formar um quadrado. 

Esta segunda solução será a adoptada devido à menor distância entre os dedos e os acessos e 

assim evitar atrasos muito diferentes nos sinais. 

Porta

Dreno

Fonte

 

Figura 4.1 – Layout dos transístores dispostos em linha. 
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Porta

Dreno

Fonte

 

Figura 4.2 – Layout dos transístores dispostos em forma de quadrado. 

4.1.2 Layout e simulações do amplificador 1 

O layout final do amplificador 1 encontra-se ilustrado na Figura 4.3. Este layout apresenta uma 

área total de 2,2 mm
2
. 
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Vcc
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massamassamassamassamassamassamassa

Vcc
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Vcc

Vcc
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Vgg

Vgg

Out - Out -Out +Out +

massamassamassamassamassamassamassa Out - Out -Out +Out +

1400 µm

1570 µ
m

 

Figura 4.3 – Layout do amplificador de potência 1. 

 



68 
 

Cada pista de ligação no layout é modelada através de um condensador, uma resistência e uma 

bobina. O valor de cada um desses componentes depende do tamanho, largura e propriedades 

eléctricas da pista. 

R L

C

Pista metal 

 

Figura 4.4 – Modelo equivalente ao de uma pista de metal do layout. 

 

Terminado o layout, é necessário fazer a extracção RLC, ou seja, simular o circuito tendo em 

conta as capacidades, resistências e indutâncias introduzidas pelas pistas. Infelizmente a extracção da 

indutância não é contemplada pelas bibliotecas do fabricante. Por outro lado, devido à complexidade do 

circuito e do seu funcionamento, o simulador eléctrico não conseguiu simular o resultado da extracção 

RC. Por estas razões apenas foi possível fazer a extracção das capacidades, ou seja, a extracção C, e 

todas as simulações pós layout foram feitas deste modo. 
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Figura 4.5 – Esquema final do amplificador 1 com as capacidades correspondentes às pistas do layout. 
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A extracção da capacidade introduzida pelas pistas é feita no ambiente CADENCE, no qual é 

apresentado uma tabela com a capacidade parasita correspondente a cada nó do circuito. A partir dessa 

tabela construiu-se, e posteriormente simulou-se o circuito no ambiente ADS com as capacidades 

correspondentes às pistas do layout. Tal como era de esperar, a performance do amplificador diminuiu. 

Para maximizar novamente o PAE e a potência entregue à carga foi necessário ajustar alguns 

parâmetros do circuito e reajustar novamente o layout. O esquema final já optimizado encontra-se na 

Figura 4.5. 

As especificações finais atingidas encontram-se na Tabela 4.1. Verifica-se que grande parte da 

performance do amplificador piorou comparativamente aos resultados obtidos no Capítulo 3.3, como 

por exemplo é o caso do PAE, este diminuiu cerca de 7%. 

 

Item Simulação com extracção C 

Bandas de frequência (GHz) 2 – 2,9 

Frequência (GHz) 2,45 

Vcc (V) 6,1 

Vcc driver (V) 2 

Potência sinal entrada (dBm) 0 

Potência de saída (dBm) 30 

Ganho (dB) 30 

Rendimento (%) 42,23  

PAE (%) 42,2 

PAE@7dB back-off (%) 33,4 

PAE@10dB back-off (%) 26,8 

Tabela 4.1 – Sumário das especificações atingidas no amplificador 1 com 

extracção C. 
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4.1.3 Layout e simulações do amplificador 2 

 O layout final do amplificador 2 encontra-se ilustrado na Figura 4.6. Este layout apresenta uma 

área total de 3,9 mm
2
. 
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Figura 4.6 – Layout do amplificador de potência 2. 
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Mais uma vez a simulação com as capacidades extraídas do layout piorou a performance do 

circuito. No entanto, para maximizar novamente a performance do amplificador foram feitos alguns 

ajustes no esquema do circuito (Figura 4.7) e posteriormente no layout. 
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Figura 4.7 - Esquema final do amplificador 2 com as capacidades correspondentes às pistas do layout. 

 

As especificações finais atingidas encontram-se na Tabela 4.2. Verifica-se que grande parte da 

performance do amplificador piorou comparativamente aos resultados obtidos no Capítulo 3.5, como é 

por exemplo é o caso do PAE onde este diminuiu cerca de 2,5%. 
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Item Simulação com extracção C 

Bandas de frequência (GHz) 2,2 – 2,8 

Frequência (GHz) 2,45 

Vcc (V) 5,2 

Vcc driver (V) 2 

Potência sinal entrada (dBm) 2 

Potência de saída (dBm) 30,3 

Ganho (dB) 28,3 

Rendimento (%) 41,56  

PAE (%) 41,55 

PAE@7dB back-off (%) 33,7 

PAE@10dB back-off (%) 30,3 

Tabela 4.2 – Sumário das especificações atingidas no amplificador 2 com 

extracção C. 
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4.1.4 Layout e simulações do amplificador 3 

 O layout final do amplificador 3 encontra-se ilustrado na Figura 4.8. Este layout apresenta uma 

área total de 2,2 mm
2
. 

 

massa

massa

massa

massa

massa

massa

massa

Out

Out

Out

massa

massa

massa

massa

massa

massa

massa

massa

In

In

In

massa

Vdd Vdd Vdd Vdd Vdd Vdd Vgg Vgg

Vdd Vdd Vdd Vdd Vdd Vdd Vgg Vgg

1570 µ
m

1400 µm
 

Figura 4.8 – Layout do amplificador 3. 

Mais uma vez a simulação com as capacidades extraídas do layout piorou a performance do 

circuito. Para maximizar a performance do amplificador foram feitos alguns ajustes no esquema do 

circuito e posteriormente no layout. 

As especificações finais atingidas encontram-se na Tabela 4.3. Ao contrário dos outros 

amplificadores, a performance deste não piorou significativamente, em alguns aspectos até melhorou. 

Por exemplo, o PAE diminui apenas 2%, enquanto o PAE a 7 dBm de back-off aumentou cerca de 3 %. 

Como o circuito trabalha com menores potências, os transístores são menores, o que significa menos 

dedos e por sua vez menos pistas de conexão. Por outro lado, este amplificador tem apenas um andar, o 

que significa um decréscimo significativo de pistas no layout. 
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Figura 4.9 - Esquemático final do amplificador 3 com as capacidades correspondentes às pistas do layout. 

 

 

Item Simulação com extracção C 

Bandas de frequência (GHz) 2,1 – 2,9 

Frequência (GHz) 2,45 

Vcc (V) 2,1 

Vcc driver (V) - 

Potência sinal entrada (dBm) 4 

Potência de saída (dBm) 21,2 

Ganho (dB) 17,2 

Rendimento (%) 46,2  

PAE (%) 46,1 

PAE@7dB back-off (%) 43 

PAE@10dB back-off (%) 38,3 

Tabela 4.3 – Sumário das especificações atingidas no amplificador 3 com 

extracção C. 
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4.2 Placas de teste 

Existem três maneiras diferentes de testar um circuito integrado para rádio frequências: 

1. Testar directamente o circuito integrado ainda inserido na bolacha completa (wafer) ou apenas 

o bloco com o circuito individual (chip). Em ambos os casos é necessária uma estação de testes 

para circuitos integrados (IC probe station). 

2. Colar o chip numa placa de circuito impresso de teste e liga-los às pistas da placa com bond-

wires. Normalmente este método é denominado por chip-na-placa (chip-on-board, ou COB). 

3. Encapsular o chip, que significa inseri-lo numa cápsula e liga-lo aos terminais desta com os 

respectivos bond-wires, e depois soldar o encapsulamento (package) numa placa de circuito 

impresso de teste. Normalmente este método é denominado por package-na-placa (package-

on-board, ou POB). 

O método adoptado para testar os circuitos desta tese foi o chip-on-board (COB). Seguidamente 

escolheu-se o tipo de substrato para a placa de circuito impresso. Para rádio frequências, é comum 

existirem duas opções: 

 FR4 – substrato muito utilizado até frequências de trabalho na ordem dos 4 GHz. Para 

frequências superiores apresenta perdas consideráveis (Figura 4.10). A grande vantagem 

deste tipo de substratos é o seu baixo custo. 

 Substratos apropriados para frequências elevadas – Dependendo do fabricante, o 

substrato pode apresentar perdas relativamente baixas e pouca dispersão das 

características eléctricas até frequências na ordem dos 20 GHz (exemplo para substratos 

da Rogers, Figura 4.10). O grande inconveniente deste tipo de substratos é o seu elevado 

custo. O custo varia bastante com a série escolhida, por exemplo, para a série RO3000 o 

custo é pelo menos 4 vezes superior ao da FR4. 

 

Figura 4.10 – Perdas nas placas de circuito impresso em função da frequência. Cedido pelo fabricante Rogers. 
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A frequência de trabalho é de 2,45 GHz, o que significa que as perdas num substrato FR4 

rondam os 0,078 dB/cm. Sendo assim, decidiu-se optar pelo substrato FR4. 

Antes de iniciar o desenho de qualquer PCB de teste foram tomadas mais algumas 

considerações. O formato típico para cada placa de teste terá como base o esboço da Figura 4.11. Este 

esboço representa um PCB de dupla face, onde a face inferior (verde escuro) consiste no plano massa e 

só na face superior (verde claro) são feitas as conexões ao circuito integrado (IC). Todo o espaço livre da 

face superior, ou seja, sem pistas de conexão, é ligado por vias condutivas ao plano massa. Deste modo, 

o plano massa cobre a maior área possível da PCB, o que melhora significativamente o desempenho 

eléctrico do circuito. 

Vcc

Entrada 

RF

Saída 

RF

IC
SMA SMA

SMA

Layer superior - massa Layer inferior - massa

Pista 50 Ω Pista DC

Via de ligação entre layer 

superior e inferior 

Bond-wire

 

Figura 4.11 – Esboço de uma PCB de teste. 

Todas as conexões ao PCB serão feitas através de fichas SMA, incluindo as pistas DC. Todas as 

pistas de alimentação do circuito terão pelo menos um condensador de desacoplamento o mais 

próximo possível do circuito integrado.  

Para não haver flutuações numa tensão de alimentação, é necessário uma boa massa AC. 

Teoricamente, tal só é possível se for ligado um componente de impedância muito baixa entre a massa e 

a pista de alimentação. Esse componente é um condensador, que idealmente apresenta uma 

impedância  

                                                   
Zc = 

Cωj

1
.  

 

(4.1) 

Segundo (4.1) verifica-se que o módulo de Zc é infinito a DC (ω=0) e à medida que a frequência 

aumenta este vai-se aproximando de zero. Assim, a massa AC poderá ser feita com um condensador 

ideal entre o ponto de massa AC desejado e um ponto de “verdadeira” massa. 
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Apesar dos condensadores para baixas frequências serem praticamente ideais, para rádio 

frequências os condensadores estão longe de serem ideais. Na realidade, em rádio frequências um 

condensador apresenta, além do efeito capacitivo, efeitos resistivos e indutivos. Isto significa que o 

condensador à frequência de ressonância própria apresentará uma impedância muito próxima de zero. 

Portanto, o condensador a escolher deverá ter a frequência de ressonância própria igual à frequência de 

trabalho. No entanto, por causa da dispersão de fabrico e da própria montagem na placa, a frequência 

de ressonância própria pode variar ligeiramente e assim o condensador poderá começar a funcionar 

como bobina. Para evitar este problema, escolheu-se um condensador com a frequência de ressonância 

própria ligeiramente acima da frequência de trabalho. 

 

4.2.1 Placa de teste 1   

O amplificador 1 será medido na placa de teste 1. Além das considerações anteriores, esta 

placa apresenta o sinal de entrada e de saída (RF sinais) ligados a fichas do tipo SMA. Cada ligação é 

efectuada através de pistas na face superior do PCB, conforme ilustrado na Figura 4.11. Como o 

equipamento de medida apresenta uma impedância característica de 50 Ω, é necessário que as pistas de 

conexão entre o circuito integrado e as fichas SMA apresentem uma impedância de 50 Ω. Desde modo, 

decidiu-se que as linhas de entrada e saída do sinal RF serão linhas transmissão do tipo coplanar com 

planos de massa laterais e inferior (Figura 4.12). Devido à elevada complexidade de cálculo que este 

método requer, o dimensionamento foi feito recorrendo a uma aplicação disponível na internet [34]. O 

dimensionamento é feito com base na impedância característica da linha (Z0), no valor da largura da 

pista de sinal (S), no espaçamento entre a pista de sinal e o plano de massa da face superior (W) e na 

espessura do substrato (h). 

Foram introduzidos os seguintes valores: Z0 = 50 Ω, Ɛr = 4,2 , W = 0,1 mm e h = 1,5 mm. 

Resultando numa largura de pista (S) de 0,8 mm.  

W WS

Ɛr h

 

Figura 4.12 – Corte transversal de um PCB com linhas de transmissão coplanar. 

O desenho da placa de circuito impresso foi feito no software Altium Designer [35]. O desenho 

final da placa de teste 1 encontra-se na Figura 4.13 a). A ampliação do detalhe do circuito integrado 

posicionado e os respectivos bond-wires encontra-se na Figura 4.13 b). Para facilitar o processo de 

ligação dos bond-wires aos pads do circuito integrado escolheu o acabamento Ni/ Au, conforme 

indicado na Figura 4.13 c). 
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(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Placa de teste 2   

 O amplificador 2 será testado na placa de teste 2, Figura 4.13. Ao contrário da placa de teste 1, 

esta placa de circuito impresso não tem pistas com sinais RF. Isto porque o sinal de entrada e de saída 

do amplificador será directamente injectado e medido pelas pontas de prova de uma estação de 

medição de circuitos integrados.   
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 c
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Figura 4.13 – PCB de teste do amplificador 1: a) Face superior. b) Acabamento em Ni/Au. c) Ampliação 

da zona de colocação do IC. 

Figura 4.14 – PCB de teste do amplificador 2: a) Face superior. b) Ampliação da zona de colocação do IC.  
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(a) (b) 

4.2.3 Placa de teste 3 

 O amplificador 3 será testado na placa de teste 3, Figura 4.15. Esta placa de teste apresenta 

linhas com sinal RF, tal como a placa de teste 1.  
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 c
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Figura 4.15 – PCB de teste do amplificador 3: a) Face superior. b) Ampliação da zona de colocação do IC.  
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Capítulo 5 - Conclusões e trabalho futuro 

5.1 Conclusões 

Apesar de os circuitos terem sido enviados para fabrico atempadamente já tendo em mente a 

apresentação dos resultados experimentais, por motivos alheios à vontade do autor, tal não foi possível 

pois os circuitos recebidos tinham defeitos de fabrico. Os chips tinham zonas de metal 6 em curto-

circuito para espaçamentos inferiores a 1,7 µm, facto este que afectou todos os amplificadores. O 

fabricante decidiu repetir a fabricação dos circuitos, mas apenas estarão disponíveis em meados de 

Outubro. 

A elaboração da tese permitiu absorver vários dos conceitos que regem os amplificadores de 

potência integrados, como por exemplo: tecnologias de fabrico, altas frequências, classes de 

funcionamento, topologias, placas de teste e modelação de sinais. 

Concluiu-se que a construção de amplificadores de potência na ordem do watt é fortemente 

limitada pela tecnologia utilizada. Em CMOS 0.18 µm o principal problema encontra-se nas baixas 

tensões de disrupção dos transístores e nos baixos factores de qualidade que as bobinas apresentam (< 

10). Para contornar certos problemas associados à tecnologia de fabrico é necessário recorrer a várias 

técnicas, como por exemplo: funcionamento em classe E, topologia cascode, topologia Push-Pull e 

osciladores sincronizados de potência. 

O funcionamento em classe E apresenta duas propriedades muito úteis; ZVS e ZSVS. A topologia 

cascode permite o aumento da tensão de alimentação sem danificar os transístores, proporcionando um 

aumento considerável da potência de saída. A topologia Push-Pull possibilita um aumento acentuado da 

potência de saída. Os osciladores de potência sincronizados apresentam um ganho muito elevado, o que 

significa um decréscimo significativo na potência necessária para o sinal de entrada.  

Apesar de não ter havido medições experimentais, todo o conhecimento necessário para o 

projecto e construção das placas de circuito impresso de teste foi adquirido. Todas as placas de teste 

foram fabricadas por uma empresa especializada
2
. 

Três amplificadores de potência diferentes foram fabricados: 

 Amplificador 1 – Com apenas dois componentes externos este amplificador entrega 30 dBm à 

carga e apresenta um PAE de 42,2 %. 

 Amplificador 2 – Totalmente integrado em CMOS, apresenta uma potência de saída de 30 dBm 

com um PAE de 41,5 %. 

 Amplificador 3 – Totalmente integrado em CMOS, apresenta uma potência de saída de 21 dBm 

com um PAE de 46,2 %. 

Os objectivos propostos inicialmente foram alcançados, com a excepção do PAE que se manteve 

abaixo dos 50 %. Com a tecnologia CMOS 0.13 µm muito provavelmente o PAE desejado teria sido 

atingido, essencialmente devido ao melhor factor de qualidade que as bobinas apresentam.  

                                                                 
2
 EuroCircuits – Disponível em http://www.eurocircuits.com/ 

http://www.eurocircuits.com/
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5.2 Trabalho futuro 

 

O trabalho futuro poderá ser orientado de acordo com os seguintes tópicos: 

 Caracterização experimental dos novos chips a receber. 

 Testar os amplificadores fabricados com sinais de entrada modelados, nomeadamente sinais 

com modelação de amplitude de sinal constante (GMSK). 

 Melhoria da precisão do processo de colocação de bond-wires, de modo a que seja possível 

projectar um amplificador tendo em conta a indutância que cada bond-wire apresenta. 

 Aprofundar o estudo sobre osciladores sincronizados, nomeadamente a modelação da 

amplitude do sinal de saída através da modelação da corrente do oscilador de potência. 

 Estudo e implementação de outros combinadores de potência totalmente integrados, de modo 

a melhorar o rendimento do amplificador e diminuir o tamanho do seu layout. 

 Usar estes amplificadores em arquitecturas do tipo polar ou LINC. 
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Apêndice A 

As deduções efectuadas no estudo de Raab [16] para o dimensionamento do amplificador 

classe E da Figura 2.2 encontram-se neste apêndice. As condições admitidas na análise efectuada 

encontram-se no capítulo 2.3. 

Relações básicas 

A corrente de saída é sinusoidal e designa-se por i0(θ ),θ  corresponde à fase. Por sua vez a 

tensão de saída também é sinusoidal e designa-se por v0(θ ).  

 ( ) )φ + θ( sin c=)φ + tω( sin c =θv0  (A. 1) 

 

 ( ) )φ + θ( sin 
R

c
=Θi0 . (A. 2) 

 A tensão v1(θ )  também é uma sinusóide, mas com uma fase diferente, devido à reactância X. 

 ( ) ( ) ( )θv+θv =θv X01  
(A. 3) 

 

 ( ) )φ + θ( cos 
R

c
 X+)φ + θ( sin c =θv1  

(A. 4) 

 

 ( ) )φ + θ( sin c =θv 11  

{
 
 
 

 
 
 

c×
R

X
+1=c×ρ=c

2

2

1

R

X
arctg+φ=ψ+φ=φ1

  
(A. 5) 

 

Cálculo de v(θ) quando interruptor está aberto:     

Nesta análise considera-se que a descarga do condensador é um impulso de corrente, 

designado por qδ(θ-θc), onde θc corresponde à fase em que o interruptor S foi fechado. Este modelo 

continua válido enquanto o tempo que o condensador demorar a descarregar for uma fracção bastante 

pequena do ciclo. 

De acordo com a Figura 2.3 define-se que o interruptor S encontra-se aberto quando θ0≤ θ ≤ θc. 

Nesta situação verifica-se que a tensão no interruptor provém da carga do condensador pela corrente 

resultante da diferença entre I e i0(θ) (A. 6). 

 I=)θ(ic - )θ(i0 .   (A. 6) 

 

 ∫⇔

θ

θ

c
0

0c
T.F.

C

0

du)u(i      
Cω

1
=)θ(v   

θd

)θ(dv
Cω=)θ(i     → 

dt

)t(dv
C=)t(i  (A. 7) 

 

Substituindo (A. 2) em (A. 6), substituindo (A. 6) em (A. 7) e tendo em conta a definição de  θ0 presente 

na Figura 2.3, tem-se: 
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Cω

1
=)θ(v

θ

y_
2

π0
∫[ )φ+usin(

R

c
-I ] du =   

 = [ )y-φsin(
Cω

c
+)

2

π
-y(

Cω

I

00

]+ )φ+θcos(+θ
ω

I

0

.  (A. 8) 

 
 

Cálculo da amplitude da tensão v1(θ): 

 Como L0 e C0 estão em ressonância à frequência fundamental temos que a componente da 

frequência fundamental que caí no interruptor S é v1(θ), logo, a projecção de v(θ) sobre sin(θ+ф1) tem 

um valor igual a c1.  

 θd )φ+θ( sin )θv(  
π

1
=c 1

π2

0
1 ∫  (A. 9) 

 Depois da integração e de algumas manipulações obtém-se (A. 10), na qual é determinado o 

valor da amplitude da tensão de saída (c) em função de I, R, ф, ψ, y, ω0, C, R e ρ. 

 
 

)ysin()φ)cos(φ-sin(y 2+)ψsin( y -)y2sin()ψ+φ2sin(
2

1
+ρ R Cπω

)ysin()φsin( 2-)ycos()φsin( y 2+)φcos( sin(y) y 2
R I=c

10

111  (A. 10) 

 

 = I R h(ф,ψ,y,ω0,C,R,ρ).  
(A. 11) 

 

Do mesmo modo a componente fundamental da tensão v(θ) projectada sobre cos(θ+ф1) tem um valor 

igual a zero.  

 θd )φ+θ( cos )θv(  
π

1
=0 1

π2

0

∫  
(A. 12) 

 
Depois da integração e de algumas manipulações obtém-se (A. 13), na qual é determinado o valor da 

amplitude da tensão de saída (c) em função de I, R, ф, ψ e y.  

 
 

)ψcos( y+)ψ+φ2cos( )y 2sin( 
2

1
-)φsin( sin(y) y)-φsin( 2-

)ysin()φcos( 2+)ycos()φcos( y 2-)φsin( sin(y) y 2
R I=c

1

111  (A. 13) 

 

 = I R g(ф,ψ,y). (A. 14) 

 Igualando (A. 11) a (A. 14) elimina-se a corrente DC (I), obtendo-se: 

 h(ф,ψ,y,ω0,C,R,ρ) =  g(ф,ψ,y). (A. 15) 

 Sabendo os valores dos componentes C, R, X, e o valor de y, substitui-se em (A. 15) calcula-se a 

desfasagem ф. 

 



84 
 

Rendimento 

 O valor médio da tensão no interruptor (v(θ)) é igual à tensão de alimentação (Vcc), isto 

considerando-se a bobine CHK ideal.  Através de (A. 8) e g(ф,ψ,y) obteve-se (A. 16). 

 [ ]y)-φsin( g+)φ+θcos( g+θ+/2)π(-y
B

I
=)θ(V  .  (A. 16) 

 

 Vcc )θ(d )θ(v
π2

1
= ∫

π2

0

.  (A. 17) 

 

 [ ]{ } θd )φ+θcos( g+θ+y)-φsin( g + /2)π(-y
Cπω2

1
=Vcc ∫

y+
2

π

y-
2

π0

 

(A. 18) 

 

 = [ ]{ }sin(y) )φsin( g2y)-φsin( g y2+y2
Cπω2

I 2

0

  (A. 19) 

 

 = I Rdc. (A. 20) 

 ,onde B é igual a ω0 C, g é abreviatura de  g(ф,ψ,y) e Rdc é resistência DC vista pela fonte de alimentação. 

A potência na carga P0 é expressa por: 

 2
dc

22222

0
R2

RgVcc
=

2

RgI
=

R

c

2

1
=P . (A. 21) 

 A potência de entrada Pi é expressa por: 

 
dc

2

i
R

Vcc
= I Vcc=P .  (A. 22) 

 Com (A. 21) e (A. 22) é possível determinar o rendimento de saída: 

 
dc

2

i

0

R

R

2

g
=

P

P
=η . (A. 23) 

 
Tensão máxima no interruptor 

 Para se determinar a tensão máxima que o interruptor tem que suportar é necessário derivar 

v(θ) e calcular o zero da derivada. 

Sabe-se que I = Vcc / Rdc e que c = I R g, substituindo em (A. 16), obtém-se: 

 v(θ) ( )[ ].)φ+θcos( g+y)-φsin( g+θ+/2)π(-y
BR

Vcc
=

dc

  (A. 24) 

 Derivando (A. 24) e calculando o seu zero obtém-se:   

 [ ])φ+θsin( g -1
BR

Vcc
=

θd

)θ(dv
=0 max v

dcθ=θ max v

  (A. 25) 

 

 φ-
g

1
arcsin=θ max v  (A. 26) 

 Note-se que g deve ser maior que a unidade para a derivada se anular. Para se obter a tensão 

máxima no transístor bastar substituir (A. 26) em (A. 24). 
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Corrente máxima no interruptor 

 A corrente máxima no interruptor é mais simples de determinar. Esta ocorre quando à saída a 

amplitude de corrente é mínima. Isto porque só há corrente no interruptor quando este está e fechado 

e nesse momento IS=I-I0. 

 )g+1( I=I+
R

g R I
=I+

R

c
=i max S .   (A. 27) 

 
Rendimento máximo 

 Para não haver dissipação de energia (η =100%), a tensão no interruptor (v(θ)) deve ser zero no 

momento em que o interruptor fecha, assim o condensador está descarregado. 

Igualando (A. 24) a zero quando θ= θc =(π / 2) + y tem-se: 

 0=2 y – 2 g cos(ф) sin(y)
sin(y) g

y
= )φcos(   ⇔ .  (A. 28) 

 O declive da forma de onda no momento em que é fechado o interruptor (θc) vai ser determinado. 

Define-se ζ com a declinação normalizada, ou seja, a derivada normalizada que é dada por: 

 ζ= [ ])φ+gcos(y-1
BR

1
=

θd

)θ(dv

Vcc

1

dcy+
2

π
=θ

.  (A. 29) 

 

Reajustando (A. 19) obtém-se: 

 
π2

)sin(y)φsin( 2g-y)-φsin( g y2+y2
=BR

2

dc .   (A. 30) 

 Substituindo (A. 30) em (A. 29) obtém-se: 

 [ ] [ ]
g

y ζ-π
=φsinsin(y) ζ-)ycos( y ζ+)ysin( π-+)φcos()ysin(y ζ-)y(ycos π

2

. 

(A. 31) 

 Dados ζ e y, as equações (A. 28) e (A. 31) permitem calcular ф e g. Assim temos: 

 

)ysin()
π

ζ
+1(-)ycos(-

π

yζ

)ycos(
y

)ysin(

=)φtan( .  
(A. 32) 

 

Uma vez determinado ф, g pode ser calculado por: 

 
)ysin()φcos(

y
=g . (A. 33) 

 Para um rendimento de 100% e com um dado R, usa-se a equação (A. 23) e tem-se: 

 
2

Rg
=R

2

dc .  (A. 34) 

 Substituindo (A. 34) em (A. 30) obteve-se (A. 35), deste modo é possível determinar o valor do 

condensador C. Ou seja, sabendo R, calcula-se B, e com ω0 obtém C. 

 2

2

g π

sin(y) )φsin( 2g-y)-φsin( g y2+y2
=B  (A. 35) 

 
Com (A. 15) e com (A. 33) é possível determinar o valor de ψ, ou seja, conhecido g pode calcular-se o 

valor da desfasagem entre v(θ) e v1(θ). Por conseguinte é possível calcular X através de (A. 5). 
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Apêndice B 

Estudo qualitativo das bobinas da tecnologia CMOS 0,18 µm  

O grau em que uma bobina se desvia de uma ideal é descrito pelo factor de qualidade (Q). De 

acordo com [36] e [37], a definição de factor de qualidade mais comum é a que relaciona a energia 

armazenada (WS) com a potência dissipada (PD) numa bobina, por ciclo: 

 
ciclo_por_perdas

eléctricamagnética

D

S

E

E-E

π2

1
=

P

Wω
=)ω(Q  (B.1)  

 

No entanto, o factor de qualidade de uma bobina costuma ser representado como a razão 

entre a parte real e imaginária da impedância de entrada de uma bobina com dois portos, em que o 

porto de saída está ligado à massa [38]. 

 
s

s

sin

in

R

Lω
=

R

X
=

]ZRe[

]Z[lIm
=)ω(Q  (B.2)  

Uma bobina da tecnologia CMOS 0.18 um, apresenta quatro parâmetros de dimensionamento: 

 od – Valor do diâmetro interno da bobina: 126 ~ 238 um. 

 w – Largura do metal: 6 ~ 20 um. 

 nt – Número de voltas: 1.5 ~ 5.5. 

 

A largura da pista de metal (w) é inversamente proporcional à resistência. Portanto, a bobina é 

dimensionada sempre com mesmo valor de w, 20 um. 

Recorrendo ao software ADS e aplicando as condições de (B.2), foi feito um varrimento dos 

parâmetros nt e od à frequência de 2.45GHz. Em cada iteração do varrimento foi medida a impedância 

de entrada da bobina. Aplicando (B.2) obtiveram-se os resultados da Figura B.1.  

 

Figura B.1 - Factor de qualidade da bobina da tecnologia UMC CMOS 0.18 um em relação aos parâmetros nt e  od. 
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Através de Figura B.1 verifica-se que a bobina apresenta melhores factores de qualidade 

quando o número de voltas é igual a 2.5 e 3.5. No entanto, para diâmetros baixos a bobine com 3.5 

voltas apresenta melhor Q que a de 2.5 voltas.  

Na Tabela B.1 encontram-se os resultados do varrimento em DC, os resultados do varrimento à 

frequência de 2.45 GHz, para diferentes valores de indutância. 

 

 2.45 GHz DC 

L (nH) nt od (um) R (Ω) Q nt od (um) R (Ω) 

1 1.5 201 2.47 6.26 1.5 203 2.3 

3.3 2.5 238 5.29 9.59 3.5 133 2.7 

7 3.5 238 14.95 7.12 4.5 169 2.9 

13 4.5 238 52.6 3.9 5.5 224 3.4 

Tabela B.1 - Resistência efectiva e factor de qualidade em relação a nt e od da bobina. 
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