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Resumo— Neste trabalho apresentamos técnicas 

electromagnéticas de miniaturização aplicadas a um amplificador 

de baixo ruído (Low Noise Amplifier - LNA) que pode ser 

utilizado em sistemas de recepção. 
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I.  INTRODUÇÃO 

 Um amplificador de baixo ruído, também conhecido por 

LNA (do inglês: Low Noise Amplifier) é um dispositivo 

eletrônico muito utilizado em sistemas de recepção. Sua 

principal função é amplificar sinais de baixa potência 

(recebidos pela antena de recepção) sem degradar, 

significativamente, a sua relação sinal ruído. Um LNA típico 

utilizado em um sistema de recepção que possui a arquitetura 

heteródina (a mais comum) apresenta alguns níveis de 

resposta típicos. Por exemplo: o ganho gerado por esse LNA 

varia entre 15 e 20 decibéis (dB). Já o nível de ruído gerado 

fica por volta de 2 dB [1].  

 A proposta deste projeto é desenvolver um LNA não 

típico com níveis de ganho e de ruído melhores que os níveis 

típicos, comentados anteriormente, com o desafio de projetá-lo 

em um espaço pré-determinado. Já existe na literatura [2] um 

projeto que desenvolve um amplificador de baixo ruído 

operante na banda S que apresenta bons níveis de ganho e de 

Figura de ruído. O diferencial deste projeto é o 

desenvolvimento de um LNA que forneça os mesmos níveis 

de performance que o anterior, mas que apresente uma 

redução de pelo menos 50% de área ocupada. O dispositivo 

opera com largura de banda igual a 20% da frequência central 

de operação (f0) e pode ser desenvolvido para operar em várias 

faixas de frequência, como: L, S, C e X. 

II. METODOLOGIA 

Colocou-se como meta que o novo LNA possua menos da 

metade da largura do projeto anterior, visto em [2]. No 

entanto, o desempenho exigido deve ser igual ou superior ao 

do LNA de referência. As especificações a serem seguidas são 

apresentadas a seguir:  

• Ganho igual ou superior a 25 dB;  

• Figura de ruído menor que 1 dB;  

• Perda de retorno menor que -10 dB;  

• Largura máxima igual a 18 mm.  

O dispositivo será implementado utilizando a tecnologia de 

micro-fita e o substrato utilizado será o Arlon 25N (ε
r
=3.38; 

δ=0,0025; h = 8 mils). O dispositivo deverá operar com 

largura de banda igual a 20% da frequência central de 

operação. 

Para garantir o ganho do LNA é necessário a utilização de 

transistores. Como o ganho exigido é bastante alto, serão 

necessários dois estágios de amplificação. No entanto, com 

uma simples configuração em cascata não será possível 

atender ao requisito de casamento. Sendo assim, a estratégia a 

ser seguida para o desenvolvimento desse LNA consiste na 

implementação de um primeiro estágio balanceado seguido de 

um estágio não-balanceado, visto na Figura Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. O estágio balanceado é 

composto de dois amplificadores em paralelo interligados por 

dois acopladores híbridos, um na entrada e outro na saída. E o 

amplificador desbalanceado é composto de um amplificador 

simples. A literatura estudada [3], [4] mostra que a utilização 

desta estrutura garante uma largura de banda maior, uma 

melhor perda de retorno (devido aos acopladores híbridos) e 

permite que o projeto seja otimizado para ganho máximo ou 

figura de ruído mínima. O preço a ser pago é a utilização de 

mais um transistor, se comparada à estrutura de um 

amplificador com dois estágios simples.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama esquemático simplificado do LNA 

É importante esclarecer que, em termos dimensionais, as 

duas híbridas e as redes de casamento de entrada e de saída de 

cada transistor, ocupam um espaço considerável. Uma ideia 
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preliminar para conseguir a miniaturização do LNA como um 

todo, foi tentar implementar todas as redes de casamento com 

componentes de circuito ao invés de linhas de micro-fita, que 

foram utilizadas no projeto em que esse trabalho é baseado 

[2]. 

No entanto, ainda há um grande desafio para se resolver: a 

miniaturização das híbridas, que necessariamente são 

implementadas com trechos de linha de micro-fita. 

 

A. Miniaturização das Híbridas 

A estrutura típica de uma híbrida comporta quatro braços 

com comprimento igual a um quarto do comprimento de onda 

guiado e impedâncias características pré-determinadas, como 

mostra a Figura Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Diagrama esquemático de um Acoplador Híbrido 

Dado que há um bom casamento em todas as portas, a 

hibrida irá dividir a potência de entrada (empregada na porta 

1, por exemplo) igualmente entre as portas de saída (neste 

caso, as portas 2 e 3) e manter uma diferença de fase entre elas 

igual a 90
∘
. Na porta 4, não haverá potência acoplada, sendo 

assim chamada de porta isolada.  

Para reduzir o espaço ocupado pela híbrida, seus braços 

verticais foram curvados. Ao fazer curvas em uma linha de 

micro-fita, as suas características de impedância e 

comprimento elétrico são alteradas. Ou seja, os trechos de 

linha que formam a curva não apresentarão a mesma porção 

de linha que deve ser curvada, pois suas características 

elétricas são diferentes da linha reta. Na Figura Erro! Fonte 

de referência não encontrada. é possível ver como uma linha 

reta é representada ao ser curvada com suas impedâncias e 

comprimento elétrico variados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3:Representação de uma linha de micro-fita curvada. 

 

Para que a combinação dos tocos A, B, C, D e E 

correspondam perfeitamente à uma linha de micro-fita reta é 

necessário analisar as suas matrizes [ABCD]. A matriz 

correspondente à uma linha de micro-fita comum com 

impedância Zc e comprimento elétrico θ pode ser escrita 

como: 

 

 

 

Igualando essa matriz à combinação de matrizes [ABCD] 

dos tocos, como visto abaixo, pode-se encontrar os valores de 

impedância de cada toco. Mas, para isso, é necessário definir 

os valores dos comprimentos elétricos de cada toco, pois 

existem mais variáveis do que equações para se resolver esse 

cálculo. Só é necessário tomar alguns cuidados com esses 

comprimentos para que não haja acoplamento entre os tocos 

que ficam paralelos e entre os braços da híbrida.  

 
Onde 

 

 

 

A Figura Erro! Fonte de referência não encontrada. 

mostra o modelo projetado do acoplador híbrido que possui os 

braços verticais curvados. Esse modelo possui 0,1212λg de 

largura por 0,343λg de comprimento. Essa medida permite que 

o requisito de largura seja satisfeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Diagrama esquemático do Acoplador Híbrido projetado 

 

As figuras seguintes mostram as respostas obtidas com o 

modelo físico final do acoplador híbrido. A primeira delas 

(Figura Erro! Fonte de referência não encontrada.) mostra 

as perdas de retorno de cada porta do modelo. É possível ver 

que todas elas apresentaram níveis abaixo de -10 dB em toda a 

banda de operação. Isso era o desejado, já que não se deve ter 

níveis altos de sinal refletido em nenhuma das portas. 
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A Figura Erro! Fonte de referência não encontrada. 

mostra a transmissão das portas de saída. O nível de sinal 

observado nessas respostas deve ser -3 dB, para que se 

comprove que existe meia potência em cada uma das portas. É 

possível ver que os níveis obtidos nas duas portas oscilam, 

como esperado, entre -3 dB e -3,5 dB. Mesmo assim, essa 

resposta é considerada aceitável para os níveis de um 

acoplador híbrido.  

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5: Perdas de retorno de cada porta do Acoplador Híbrido projetado 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6: Transmissão nas portas de saída do Acoplador Híbrido projetado 

Já a Figura Erro! Fonte de referência não encontrada. 

mostra o isolamento da porta remanescente. Esse modelo 

apresenta um nível abaixo de -14 dB em toda a banda. Isso 

significa que o nível de sinal transmitido por esta porta é 

baixo. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Isolamento da porta remanescente do Acoplador Híbrido projetado 

Por fim, a Figura Erro! Fonte de referência não 

encontrada. mostra a diferença de fase entre as portas de 

saída do acoplador híbrido. Essa diferença deve ser de 90
∘
. Na 

frequência central de operação, essa diferença é exatamente 

90
∘
. Já os extremos da banda apresentam uma variação de 

alguns graus. Essa variação não é grande o suficiente para 

descaracterizar o efeito do acoplador híbrido. Por isso, ela é 

considerada uma resposta válida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diferença de fase entre as portas de saída do Acoplador Híbrido 

projetado 

 

B. Diagrama esquemático do LNA 

Dado que o acoplador híbrido apresenta boas respostas, é 

possível desenvolver os demais componentes que compõem o 

LNA, como as redes de casamento de entrada e saída dos 

transistores. Como dito anteriormente, essas redes serão feitas, 

utilizando componentes discretos, pois eles ocupam menos 

espaço físico.  
A Figura Erro! Fonte de referência não encontrada. 

mostra o diagrama esquemático do LNA completo com todos 
os componentes. Os capacitores (azul), indutores (verde) e 
resistências (amarelo) que formam as redes de casamento e as 
redes de polarização de gate e dreno, foram simulados como 
elementos Lumped. Os transistores estão representados em seu 
tamanho e formato físico real na cor preta. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama esquemático do LNA. 

Este layout possui 0,2286λg de largura por 1,033λg de 

comprimento. A largura do dispositivo é menor do que a 

apresentada no LNA de referência, já o comprimento é um 

pouco maior. Mas somente a análise do comportamento do 

LNA projetado mostrará se é possível utilizar este projeto em 

um sistema real.  

III. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO LNA PROJETADO 

As respostas obtidas pela simulação deste modelo serão 

apresentadas a seguir. A primeira delas é a estabilidade. Esse 

parâmetro mostra se o dispositivo oscila em alguma 

determinada frequência. Dado que o sinal não caia abaixo de 
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1, é possível dizer que o dispositivo é estável. Na figura Erro! 

Fonte de referência não encontrada., é possível ver que isso 

não aconteceu em nenhuma frequência do espectro até 15 

GHz. 

A Figura Erro! Fonte de referência não encontrada. 

mostra a perda de retorno deste dispositivo. O requisito 

especificava que o nível de sinal que deveria retornar à porta, 

devia ser menor que -10 dB em toda a banda de operação do 

dispositivo. Na imagem, é possível ver que isso só acontece no 

início da banda. No restante dela, o nível de sinal está próximo 

de -10 dB, mas chega a ser maior que esse valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Estabilidade do LNA projetado 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 11: Perda de retorno na porta de entrada do LNA projetado 

A Figura Erro! Fonte de referência não encontrada. 

mostra a figura de ruído apresentada por este modelo. Nota-se 

que em praticamente toda a banda o valor de NF está acima do 

especificado. Somente em torno da frequência central, a figura 

de ruído cai abaixo de 1 dB. Isso acontece porque todo o 

modelo foi feito para operar nessa frequência, sendo assim, ele 

funciona melhor nesse ponto. Os extremos da banda têm uma 

resposta um pouco pior.  

A última imagem (Figura Erro! Fonte de referência não 

encontrada.) mostra o ganho obtido por este LNA. Nesse 

caso, o requisito especificado era que o LNA apresentasse um 

ganho maior ou igual a 25 dB. Esse parâmetro permaneceu 

acima do especificado em toda a banda de operação, chegando 

a 32 dB no início da banda e a 30 dB no final. Próximo ao 

meio da banda, o ganho sofre uma queda e chega ao mínimo 

de 29.369 dB. Essa oscilação de ganho não é desejada, mas é 

possível se trabalhar com isso, já que o menor valor obtido 

está mais de 4 dB acima do especificado. 

 

IV. CONCLUSÃO 

As respostas apresentadas por este LNA são consideradas 

muito boas para um amplificador de baixo ruído, mesmo com 

a figura de ruído estando acima da especificação 

recomendada, pois esse valor ainda está abaixo do valor típico 

apresentado por um LNA. A miniaturização alcançada é 

equivalente à 56,58% da área ocupada pelo LNA de referência 

[2]. Sendo assim, pode-se dizer que é possível fazer a 

miniaturização de dispositivos sem alterar muito a 

performance do mesmo. Para trabalhos futuros, é desejado que 

se melhore a figura de ruído e a perda de retorno do 

dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12: Figura de ruído do LNA projetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Ganho do LNA projetado 
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