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RESUMO 

 

O trabalho desenvolvido tem como objetivo realizar uma análise da técnica de cancelamento 

de ruído proposta por Bruccoleri (2003), empregada em Amplificadores de Baixo Ruído 

(LNA), utilizados como primeiro componente de um receptor de radiofrequência sem fio, 

logo após a antena. O circuito usa tecnologia CMOS de 130 nm, tem topologia diferencial e 

largura de banda de 50 MHz a 1 GHz. A técnica permite que haja cancelamento de ruído na 

saída do dispositivo de casamento, usando realimentação resistiva, sem que haja degradação 

na transferência do sinal. Utilizando-se a ferramenta de simulação de circuitos Ngspice, 

analisam-se diversos aspectos do circuito, como sua resposta em frequência, que apresenta 

ganho de aproximadamente 12 dB na frequência de 50 MHz, escolhida para os sinais de 

entrada nas simulações. Através dos valores de transcondutância dos transistores, é feito o 

cálculo do ruído térmico para cada dispositivo do circuito. A relevância da contribuição de 

cada transistor para o ruído na saída é investigada. A partir da modelagem do ruído de um 

MOSFET como uma fonte de tensão em série com a porta, aplica-se ruído térmico nos 

transistores do circuito e, posteriormente, aplica-se ruído flicker e térmico 

concomitantemente. Averigua-se que o emprego da técnica reduz a figura de ruído na saída do 

LNA. Uma simulação é realizada para verificar a crítica de Pospieszalski (2014) à técnica de 

redução de ruído, indicando que o ruído térmico induzido na porta não é cancelado através da 

técnica. Constata-se que a potência do ruído na saída do LNA é aproximadamente três vezes 

maior para o ruído de porta, se comparado ao ruído de dreno. A técnica de cancelamento de 

ruído se mostra eficiente, portanto, para reduzir o ruído de dreno, mas deve-se atentar para o 

ruído térmico induzido na porta, que pode ser significativo em circuitos operando em altas 

frequências. 

 

Palavras-chave: Cancelamento de ruído. Modelagem de ruído. LNA. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the noise cancelling technique proposed by Bruccoleri (2003) 

applied to Low Noise Amplifiers (LNA), which are widely used as the first component of a 

wireless radiofrequency receptor, right after the antenna. The circuit has a diferential topology 

and uses 130 nm CMOS technology, covering the frequency range from 50 MHz to 1 GHz. 

The technique allows the noise cancelling on the output of the matching device, using a 

resistive feedback, without degrading the signal transference. Using the circuit simulation 

program Ngspice, many aspects of the circuit are analyzed, such as its frequency response, 

which shows a gain of approximatelly 12 dB on the frequency of 50 MHz, that was the 

frequency chosen for the input signals. The calculation of the thermal noise for each device of 

the circuit is performed using their respective transconductance. The relevance of the 

contribuition of each transistor to the output noise is investigated. Modelling a MOSFET 

noise as a voltage source in series with the gate, thermal noise is applied to the transistors and, 

after that, both flicker noise and thermal noise are applied concomitantly. It is revealed that 

the usage of the technique reduces the noise figure at the LNA output. A simulation is 

performed to verify the criticism of Pospieszalski (2014) to the noise reduction technique, 

which indicates that the thermal noise induced on the gate is not cancelled by the technique. It 

is revealed that the noise power on the output of the LNA is approximately three times bigger 

for the gate noise, compared with the drain noise. Therefore, the noise cancelling technique is 

efficient reducing the drain noise, but one must be aware of the induced gate noise in circuits 

operating at high frequencies. 

 

Keywords: Noise cancelling. Noise modelling. LNA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A constante diminuição das dimensões dos transistores MOS acarreta diversas 

melhorias para os circuitos, como maior velocidade e menor consumo de potência, devido 

principalmente à redução das capacitâncias parasitas. A miniaturização dos dispositivos é 

fomentada pela indústria de eletrônicos e pelas demandas dos consumidores de se produzir 

equipamentos com melhor desempenho, que possam realizar tarefas cada vez mais exigentes. 

 O estudo e a compreensão do ruído de baixa frequência, também conhecido como 

ruído 1/f ou flicker, têm suma importância na atualidade, uma vez que essa forma de ruído se 

torna bastante relevante para dispositivos nanométricos. O ruído de baixa frequência é o 

principal limitador quanto ao limite de quão pequenos os sinais podem ser para que ainda 

possam ser detectados e processados em circuitos analógicos e de radiofrequência, limitando 

o desempenho desses circuitos. Além de implicar em grandes desafios tecnológicos, a redução 

constante das dimensões dos transistores faz com que o ruído flicker aumente, uma vez que há 

paulatinamente menos portadores de carga na região ativa do dispositivo e a presença de 

defeitos torna-se mais significativa. 

 O ruído 1/f, cuja densidade espectral de potência varia, aproximadamente, de maneira 

inversamente proporcional à frequência, domina o espectro para baixas frequências. Para altas 

frequências, as não-linearidades nos componentes ou sistemas contribuem para o ruído de fase 

em sistemas de comunicação e sensores; o ruído de baixa frequência é modulado e contribui 

para o ruído de fase com espectro do tipo (1/f)³ (BALANDIN, 2013). A diminuição do 

tamanho dos dispositivos também faz com que haja redução dos níveis de tensão, o que 

diminui a razão sinal-ruído. Acredita-se que o ruído flicker terá, futuramente, efeitos 

expressivos até mesmo em circuitos digitais, de modo que é imprescindível que se 

desenvolvam técnicas para amenizar os efeitos de tal ruído. 

 O ruído térmico está presente em todos os elementos resistivos e determina o valor 

mínimo de ruído em um dispositivo eletrônico. Sua densidade espectral de potência é 

constante para todas as frequências, dominando o espectro para altas frequências. Por estar 

presente em todos os dispositivos, o ruído térmico tem grande relevância no projeto de 

circuitos. 

 Em sistemas receptores de sinais, é, muitas vezes, necessário que se utilize um 

amplificador de baixo ruído (LNA) como bloco de entrada, a fim de se obter ganho 

suficientemente elevado e baixo ruído, o que é essencial para diversas aplicações. Através do 
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emprego de uma técnica de cancelamento de ruído, é possível projetar LNAs com baixa figura 

de ruído e com casamento de impedância para uma larga faixa de frequências, sem problemas 

de instabilidade.   

 Objetiva-se, neste estudo, averiguar os efeitos da técnica de cancelamento de ruído 

sobre o ruído flicker, além de corroborar os resultados anteriormente obtidos por diversos 

autores para o ruído térmico (BROCCOLERI, 2003; GUO; WANG; YANG, 2014; 

PIMENTEL, 2012; STRÖM, 2010), utilizando a ferramenta de simulação Ngspice.  

 Neste trabalho, inicialmente apresentam-se conceitos básicos sobre ruído e são 

abordados os fundamentos da técnica de cancelamento de ruído. A seguir, apresenta-se a 

relação entrada-saída do amplificador, a obtenção da transcondutância dos transistores e o 

cálculo do ruído térmico para cada um deles. Analisa-se, então, o impacto dos ruídos térmico 

e flicker na saída do amplificador e a contribuição de cada transistor para o ruído total do 

dispositivo. Faz-se uma análise sobre a incapacidade da técnica de cancelar o ruído térmico 

induzido na porta, como apontado por Pospieszalski (2014) e, por fim, é medido o jitter 

causado pela introdução de ruído 1/f. 

 A escolha da metodologia de análise do circuito, calcada principalmente na simulação 

transiente, se justifica pelo interesse do grupo de pesquisa neste tipo de simulação. O trabalho 

foi realizado no âmbito da pesquisa em confiabilidade de circuitos integrados, coordenada 

pelo Professor Gilson Wirth. Este grupo tem interesse no desenvolvimento de ferramentas de 

simulação de uso geral, que possam auxiliar os projetistas de circuitos integrados no seu 

trabalho. Dentre estas ferramentas, estão simuladores do tipo Spice, que são capazes de 

avaliar de forma automatizada o impacto de flutuações estocásticas, como, por exemplo, o 

ruído, no comportamento elétrico dos circuitos integrados. 
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2 CONCEITOS BÁSICOS SOBRE RUÍDO 

 

 Em um dispositivo eletrônico, ruído é uma perturbação espontânea de um sinal 

determinístico inerente à física do dispositivo (VON HAARTMAN; ÖSTLING, 2007). Todo 

componente não ideal contribui com ruído, o que diminui o desempenho geral do sistema. 

 A corrente que circula em um dispositivo, 𝐼 𝑡 , pode ser descrita conforme a Equação 

1, na qual 𝐼   é a corrente média e 𝑖𝑛(𝑡) é uma corrente que flutua aleatoriamente. 

 

𝐼 𝑡 = 𝐼  + 𝑖𝑛(𝑡) (1)  

 A Figura 1 mostra um diagrama esquemático da densidade espectral de potência 

(PSD) do ruído em transistores MOS. O ruído 1/f ou flicker é predominante em baixas 

frequências, enquanto que, em altas frequências, as principais contribuições se devem ao 

ruído térmico e ao ruído shot, que são formas de ruído branco. O ruído flicker varia de acordo 

com a frequência, enquanto que o ruído térmico tem PSD aproximadamente constante em 

todo o espectro. A frequência de transição entre o ruído dependente da frequência e o ruído 

branco ocorre tipicamente de alguns Hz até MHz, e depende de fatores como tipo e tamanho 

do dispositivo e condições de polarização. O ruído de baixas frequências é composto 

majoritariamente pelo ruído 1/f e pelo ruído de geração-recombinação (g-r). 

 

Figura 1 - PSD (S) do ruído em função da frequência para um transistor MOS 

 

Fonte: VON HAARTMAN; ÖSTLING, 2007 
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2.1 RUÍDO TÉRMICO 

 

 O ruído térmico é resultado do movimento aleatório de elétrons em um material, 

devido à agitação térmica. Quando ocorrem colisões e elétrons são espalhados, movendo-se 

em direções aleatórias, pode ocorrer instantaneamente uma flutuação na corrente que circula. 

O ruído térmico existe em toda parte resistiva de um dispositivo, e determina um valor 

mínimo de ruído em um dispositivo eletrônico.  

 A PSD da corrente de ruído térmico, em um material com resistência R e temperatura 

T, diferente de zero, é dada pela Equação 2, em A²/Hz, enquanto que a PSD da tensão elétrica 

gerada é dada pela Equação 3, em V²/Hz. Nessas equações, k é a constante de Boltzmann e 

vale 1,38x10
-23

 J/K. 

 

𝑆𝐼 =
4𝑘𝑇

𝑅
 

(2)  

𝑆𝑉 = 4𝑘𝑇𝑅 (3)  

 Para determinada largura de banda efetiva ∆𝑓, em hertz, o ruído térmico produz uma 

tensão elétrica cujo valor rms é dado pela Equação 4, e o valor rms da corrente gerada é 

mostrado na Equação 5. 

 

𝑣𝑛   =  4𝑘𝑇𝑅∆𝑓 (4)  

𝑖𝑛 =  
4𝑘𝑇

𝑅
∆𝑓 

(5)  

 

 Para frequências infinitamente altas, o ruído térmico não tem valor constante, e sim 

dependente da frequência, uma vez que não é fisicamente possível que a potência do ruído se 

estenda até o infinito. Para as faixas de frequências dos sistemas reais, contudo, não é 

necessário atentar para esse efeito.  

 Em um transistor MOS, o ruído térmico é dado pelas Equações 6 e 7, para a região 

linear, e pelas Equações 8 e 9, para a saturação. 
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𝑣𝐺   =  
4𝑘𝑇∆𝑓

𝑔𝑚
 

(6)  

𝑖𝑑 =  4𝑘𝑇 𝑔𝑚 ∆𝑓 (7)  

𝑣𝐺   =  
2ᴦ
3

.
4𝑘𝑇∆𝑓

𝑔𝑚
 

(8)  

𝑖𝑑 =  
2ᴦ
3

. 4𝑘𝑇 𝑔𝑚 ∆𝑓 
(9)  

 Nas equações acima, gm é a transcondutância do MOSFET e ᴦ é o fator de ruído em 

excesso, que varia entre 1 e 2. 

  

 

2.2 RUÍDO QUÂNTICO (SHOT NOISE) 

 

 O ruído quântico causa flutuações na corrente devido à natureza discreta dos elétrons. 

A corrente que flui através de uma barreira de potencial, como uma junção pn, não é contínua, 

e a corrente de ruído quântico é gerada quando elétrons atravessam a barreira de maneira 

independente e aleatória. 

 A PSD da corrente gerada pelo ruído quântico é dada pela Equação 10, em que q é a 

carga dos portadores. 

𝑆𝐼 = 2𝑞𝐼 (10)  

 

2.3 RUÍDO DE GERAÇÃO-RECOMBINAÇÃO 

 

 Em semicondutores, o ruído de geração-recombinação se origina da captura e emissão 

aleatória de portadores em armadilhas, o que causa flutuações no número de portadores de 

carga disponíveis para transporte de corrente. As armadilhas são estados eletrônicos dentro da 

banda proibida, e existem devido à presença de defeitos e impurezas no semicondutor e na sua 

superfície (VON HAARTMAN, 2006). 
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 A PSD das flutuações no número de portadores é dada pela Equação 11, em que N é o 

número de portadores livres e 𝜏 é a constante de tempo das transições.  

 

𝑆𝑁 𝑓 = 4∆𝑁2      𝜏

1 + (2𝜋𝑓)²𝜏²
 (11)  

 A PSD da corrente elétrica gerada I é dada pela Equação 12, em que NT é o número de 

armadilhas. 

 

𝑆𝐼 𝑓 =
𝑆𝑁

𝑁²
𝐼² = 𝐼²

𝑁𝑇

𝑁²

𝜏

1 + (2𝜋𝑓)²𝜏²
 (12)  

 

2.4 RUÍDO RTS (RANDOM TELEGRAPH SIGNAL) 

 

 O ruído RTS ou RTN (Random Telegraph Noise) é oriundo da atividade de captura e 

subsequente emissão de portadores em uma armadilha na interface entre o canal do 

dispositivo e o dielétrico (SIMOEN et al., 1992). O ruído RTS é um caso especial do ruído g-

r, considerando o efeito de poucas armadilhas, o que leva a uma variação em níveis discretos 

na corrente do dispositivo.   

 O ruído RTS é a fonte dominante de ruído de baixa frequência nos dispositivos MOS 

modernos de pequena área (WIRTH; DA SILVA; BREDERLOW, 2007). Com a redução da 

área dos transistores, o número de armadilhas também é reduzido, e a influência de uma única 

armadilha é maior. 

 A Figura 2 mostra como a corrente de dreno é alterada devido ao ruído RTS. Os 

intervalos de baixa e alta corrente são atribuídos à modulação da corrente de dreno pela 

captura e emissão de um elétron por uma única armadilha no óxido próxima à interface Si-

Si02. 
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Figura 2 - Flutuação da corrente de dreno, devido ao ruído RTS 

 

Fonte: VON HAARTMAN; ÖSTLING, 2007 

 

 A PSD dos ruídos RTS e g-r é lorentziana, ou seja, apresenta densidade espectral de 

potência constante para frequências inferiores à frequência característica do sinal, e densidade 

espectral de potência que decai com 1/f² para frequências superiores. O ruído g-r pode ser 

visto como uma soma de processos de ruído RTS de uma ou mais armadilhas com mesmas 

constantes de tempo. A Equação 13 mostra a PSD do ruído RTS.  

 

𝑆𝐼 𝑓 =
4(∆𝐼)²

 𝜏𝑙 + 𝜏 [ 
1
𝜏𝑙

+
1
𝜏

 
2

+  2𝜋𝑓 2]

 (13)  

 

 

2.5 RUÍDO 1/f 

 

 O ruído 1/f ou flicker origina-se principalmente devido à contaminação ou presença de 

imperfeições no óxido.  O ruído 1/f é aquele em que as flutuações  têm PSD proporcional a  

1/f 
γ
, com γ próximo a 1, variando usualmente de 0,7 a 1,3 (VON HAARTMAN, 2006). 

 A PSD para o ruído flicker tem forma geral dada pela Equação 14, em que K é uma 

constante e β é um expoente da corrente. 

 

𝑆𝐼 =
𝐾 𝐼β

𝑓γ
 

(14)  
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 Há essencialmente dois mecanismos que acarretam flutuações na corrente: flutuações 

na mobilidade, descritas por Hooge (1972), e flutuações no número de portadores, descritas 

por McWhorter (1957).  

 A Figura 3 mostra que a superposição do ruído g-r para quatro armadilhas com 

diferentes constantes de tempo gera um espectro 1/f 
γ
, com γ próximo a 1. Para se fazer a 

adição do espectro do ruído g-r, assume-se que as armadilhas são isoladas e não interagem. 

 

Figura 3 - Superposição de lorentzianas formando um espectro com dependência aproximada de 1/f 

 

Fonte: VON HAARTMAN, 2006 

  

 As flutuações na mobilidade, outro mecanismo que pode causar ruído 1/f, foram 

descritas primeiramente por Hooge, e descreve com sucesso o ruído flicker em metais e 

semicondutores puros. Em transistores MOS, as armadilhas no óxido de porta são 

consideradas a fonte dominante de ruído 1/f. 

 Embora o ruído 1/f domine o espectro apenas a baixas frequências, ele é importante 

para comunicações em altas frequências, porque o ruído 1/f é aquele que mais contribui para o 

ruído de fase. Esse efeito deve-se às não-linearidades em sistemas eletrônicos, o que leva o 

ruído flicker a contribuir com espectro do tipo (1/f)³ no ruído de fase (BALADIN, 2013). 

Flutuações aleatórias podem ser decompostas em ruídos de amplitude e de fase, tendo este 

maior relevância e sendo relacionado à precisão das medições nos domínios tempo e 

frequência. 
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2.6 RUÍDO EM TRANSISTORES MOS 

 

 Um transistor contribui com duas fontes de ruído térmico e com ruído flicker 

(STRÖM, 2010). O ruído 1/f pode ser modelado como uma fonte de corrente entre fonte e 

dreno, sendo expressa conforme indiciado na Equação 15, em que K é uma constante 

específica do dispositivo, W é a largura e L é o comprimento do canal. 

 

𝑖𝑛²    =
𝐾

𝑓
.

𝑔𝑚²

𝑊𝐿𝐶𝑜𝑥 ²
. ∆𝑓 

(15)  

 

 As fontes de ruído térmico são o ruído de porta e o ruído da corrente de dreno, dados 

respectivamente pelas Equações 16 e 17, em que 𝑔𝑑0 é a condutância dreno-fonte, para 

VDS=0, 𝛾 é 1 para VDS=0 e 2/3 em saturação,  𝛿 é 4/3 e 𝐶𝑔𝑠  é a capacitância entre porta e 

fonte. 

 

𝑖𝑛𝑔 ²     = 4𝑘𝑇𝛿.
𝜔²𝐶𝑔𝑠²

5𝑔𝑑0
. ∆𝑓 

(16)  

𝑖𝑛𝑑 ²     = 4𝑘𝑇𝛾𝑔𝑑0∆𝑓 (17)  

 Deve-se notar que, embora o ruído induzido na porta seja decorrência do ruído 

térmico, ele é proporcional à frequência (𝜔²), e, por isso, só é relevante em aplicações de alta 

frequência. 

 A equação do ruído da corrente de dreno pode ser modelada como uma fonte de 

corrente entre fonte e dreno, e o ruído de porta atua como uma fonte de corrente entre porta e 

fonte.  

 

2.7 FATOR DE RUÍDO E FIGURA DE RUÍDO 

 

 O fator de ruído (F) ou figura de ruído (NF) expressa o quanto a relação sinal-ruído 

(SNR) é deteriorada. A figura de ruído é o fator de ruído expresso em dB. 

 O fator de ruído de um circuito é a razão entre a SNR da entrada e da saída, conforme 

mostrado na Equação 18. 
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𝐹 =
𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡
 (18)  

 A SNR é a razão entre sinal (S) e ruído (N), ou seja: 

𝑆𝑁𝑅𝑛 =
𝑆𝑛

𝑁𝑛
 (19)  

 A partir das Equações 18 e 19, obtém-se, para um amplificador com ganho G: 

 

𝐹 =
𝑆𝑖𝑛

𝑁𝑖𝑛
.
𝑁𝑜𝑢𝑡

𝑆𝑜𝑢𝑡
=

𝑆𝑖𝑛

𝑁𝑖𝑛
.
𝐺. 𝑁𝑖𝑛 + 𝑁𝑎𝑚𝑝

𝐺. 𝑆𝑖𝑛
= 1 +

𝑁𝑎𝑚𝑝

𝐺. 𝑁𝑖𝑛
 

(20)  
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3 CANCELAMENTO DE RUÍDO 

 

 No projeto da maioria dos amplificadores wideband, enfrenta-se um trade-off entre 

figura de ruído e casamento de impedância da fonte, havendo um compromisso entre essas 

variáveis.  Topologias que utilizam técnicas de realimentação negativa global podem gerar 

baixos valores de NF com casamento de impedância, mas são susceptíveis a problemas de 

instabilidade (BROCCOLERI; KLUMPERINK; NAUTA, 2004). 

 Será estudada a técnica de cancelamento de ruído, que dissocia o fator de ruído de 

Zin=RS sem utilizar realimentação negativa global, de modo que é possível cancelar o ruído na 

saída do dispositivo de casamento sem degradação da transferência do sinal. 

 A idéia básica da técnica de cancelamento de ruído consiste em utilizar-se do fato de 

que, se dois sinais com fase oposta são somados, eles se cancelam, e, se dois sinais com 

mesma fase são adicionados, eles se somam. Devem-se criar dois nós, nos quais o sinal tem 

mesma fase, enquanto que o ruído tem fase oposta, de modo que o cancelamento de ruído seja 

possível. A Figura 4 ilustra esse princípio, considerando que os sinais de alta frequência são 

ruído, enquanto que os outros representam o sinal desejado.   

 

Figura 4 - Idéia básica da teoria de cancelamento de ruído 

 

Fonte: STRÖM, 2010 

 

3.1 LNA 

 

 Os amplificadores de baixo ruído (LNA) têm suma importância no desempenho de um 

sistema de recepção, sendo utilizado usualmente em aplicações de microondas e RF. É 

utilizado para amplificar sinais fracos, capturados em antenas, por exemplo, e é usualmente 
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colocado o mais próximo possível da fonte, a fim de minimizar a atenuação. Tipicamente, há 

diversos dispositivos em cascata no sistema em que o LNA é empregado, os quais contribuem 

com ruído, que é amplificado ao longo do caminho. O LNA tem a função de fornecer ganho 

suficiente aos baixos níveis de potência que chegam à antena, sem degradar 

consideravelmente a SNR (PIMENTEL, 2012). 

 A fórmula de Friis é mostrada na Equação 21, em que 𝐺𝑛  é o ganho do estágio n. 

 

𝐹 = 𝐹1 +
𝐹2 − 1

𝐺1
+

𝐹3 − 1

𝐺1𝐺2
+

𝐹4 − 1

𝐺1𝐺2𝐺3
+ ⋯ (21)  

  

 Analisando a Equação 21, percebe-se que, em um sistema com diversos estágios em 

cascata, o ruído total é dominado pelo fator de ruído 𝐹1 e pelo ganho 𝐺1do primeiro estágio. O 

LNA tem a função de produzir o mínimo ruído possível e ser fonte de ganho suficiente para 

superar o ruído das fases seguintes. 

 O circuito do LNA que será estudado é composto essencialmente por um inversor com 

realimentação resistiva, acoplado por um filtro RC a um amplificador seguidor de fonte, que, 

juntamente com um amplificador cascode, formará a saída do circuito.  

  

3.2 A TÉCNICA DE CANCELAMENTO DE RUÍDO 

 

 A Figura 5 mostra o estágio de casamento (Matching Stage, MS) do LNA, que será 

estudado inicialmente. Omitiu-se o circuito de polarização. 

Figura 5 - Circuito para análise de a) ruído e b) sinal 

 

Fonte: Adaptado de BROCCOLERI; KLUMPERINK; NAUTA, 2004 
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 Nas análises realizadas a seguir, o modelo de pequenos sinais do transistor MOS será 

utilizado, sendo mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Modelo de pequenos sinais para o MOSFET 

 

 Será negligenciado o efeito de modulação do comprimento de canal, ou seja, a 

dependência de iD com vDS na saturação, de modo que se tem ro→∞. 

 A impedância de entrada (𝑍𝐼𝑁) do circuito da Figura 5b é dada pela Equação 22. 

𝑍𝐼𝑁 =
𝑣𝐼𝑁

𝑖𝐼𝑁
=

𝑣𝑔𝑠

𝑔𝑚𝑖 𝑣𝑔𝑠
=

1

𝑔𝑚𝑖
 (22)  

 O ganho para sinal do estágio de casamento é dado pela Equação 23. 

𝐴𝑉𝑆 ,𝑀𝑆 =
𝑣𝑂𝑈𝑇

𝑣𝐼𝑁
=

𝑣𝑌

𝑣𝑋
= 1 − 𝑔𝑚𝑖 𝑅 (23)  

 Considerando 𝑔𝑚𝑖 𝑅 > 1, tem-se que o ganho 𝐴𝑉𝑆 ,𝑀𝑆  é negativo, de modo que as 

tensões de sinal nos nós X e Y têm fases defasadas em 180º (sinais opostos). Analisando a 

Figura 5a, percebe-se que a corrente de ruído 𝐼𝑛 ,𝑖 , multiplicada por um fator α (0<α<1), 

circula nas resistências R e RS, gerando tensões instantâneas de ruído nos nós X e Y em fase 

(com mesmo sinal). Atinge-se, assim, o objetivo de se ter sinal e ruído com diferença de 

sinais, o que possibilita o cancelamento do ruído do estágio de casamento e, 

concomitantemente, a adição das contribuições do sinal de maneira construtiva. Deve-se, 

portanto, adicionar o sinal de Y com uma réplica negativa ponderada do sinal em X, e a 

escolha adequada desse fator de ponderação permite o cancelamento de ruído.  

 A Figura 7 mostra uma implementação de LNA com cancelamento de ruído, 

utilizando um amplificador ideal A, com ganho -Av (considerando Av positivo). 
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Figura 7 - Implementação genérica de LNA com cancelamento de ruído 

 

Fonte: Adaptado de BROCCOLERI; KLUMPERINK; NAUTA, 2004 

 

 Analisando o ruído, tem-se: 

𝑣𝑥 ,𝑛 ,𝑖 = 𝑅𝑠𝛼𝐼𝑛 ,𝑖  (24)  

 Como 𝑣𝑦 ,𝑛 ,𝑖 − 𝑣𝑥 ,𝑛 ,𝑖 = 𝑅 𝛼𝐼𝑛 ,𝑖 , tem-se que: 

𝑣𝑦 ,𝑛 ,𝑖 = (𝑅 + 𝑅𝑠)𝛼𝐼𝑛 ,𝑖  (25)  

 O ruído na saída é dado pela Equação 26. 

𝑣𝑂𝑈𝑇 ,𝑛 ,𝑖 = 𝑣𝑦 ,𝑛 ,𝑖 − 𝑣𝑥 ,𝑛 ,𝑖𝐴𝑣 = 𝛼𝐼𝑛 ,𝑖(𝑅 + 𝑅𝑠 − 𝐴𝑣𝑅𝑠) (26)  

 Para que o ruído na saída seja nulo, deve-se ter 𝑅 + 𝑅𝑠 − 𝐴𝑣𝑅𝑠 = 0. O valor de ganho 

que gera cancelamento de ruído, 𝐴𝑣,𝑐 , é dado pela Equação 27. 

𝐴𝑣,𝑐 = 1 +
𝑅

𝑅𝑠
 (27)  

 O ganho do circuito para o sinal é dado pela Equação 28, sabendo-se que 
𝑣𝑌

𝑣𝑋
= 1 −

𝑔𝑚𝑖 𝑅. 

𝐴𝑉𝑆 =
𝑣𝑂𝑈𝑇

𝑣𝑋
=

𝑣𝑌 − 𝐴𝑣 𝑣𝑋

𝑣𝑋
= 1 − 𝑔𝑚𝑖 𝑅 − 𝐴𝑣  

(28)  

 Para que ocorra cancelamento de ruído, tem-se 𝐴𝑣 = 𝐴𝑣,𝑐 . Considerando-se casamento 

de impedância, com 𝑅𝑠 = 𝑍𝐼𝑁 =
1

𝑔𝑚𝑖
, obtém-se a expressão para o ganho do circuito. 

𝐴𝑉𝑆 ,𝑐 = 1 − 𝑔𝑚𝑖 𝑅 − 𝐴𝑣,𝑐 = 1 −
𝑅

𝑅𝑠
− 1 −

𝑅

𝑅𝑠
= −

2𝑅

𝑅𝑠
 (29)  
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 A Figura 8 mostra uma maneira de implementar as funções do amplificador "A" e do 

somador da Figura 7. 

 

Figura 8 - Implementação do amplificador e somador no LNA 

 

Fonte: Adaptado de BROCCOLERI; KLUMPERINK; NAUTA, 2004 

 

 Através da análise do circuito acima, obtém-se: 

𝑔𝑚2𝑣𝑔𝑠2 = 𝑔𝑚3𝑣𝑔𝑠3 (30)  

 Como 𝑣𝑔𝑠2 = 𝑣𝑋 , 𝑣𝑔𝑠3 = 𝑣𝑌 − 𝑣𝑂𝑈𝑇  e 𝑣𝑌 = 𝑣𝑋(1 − 𝑔𝑚𝑖 𝑅), tem-se a Equação 31. 

 

𝑔𝑚2𝑣𝑋 = 𝑔𝑚3𝑣𝑋 − 𝑔𝑚3𝑔𝑚𝑖 𝑅 𝑣𝑋 − 𝑔𝑚3𝑣𝑂𝑈𝑇  (31)  

 O ganho do circuito da Figura 8 é, portanto, dado pela Equação 32. 

𝐴𝑉𝑆 = 1 − 𝑔𝑚𝑖 𝑅 −
𝑔𝑚2

𝑔𝑚3
 (32)  

 Comparando-se as Equações 28 e 32, tem-se a relação dada pela Equação 33. 

𝐴𝑣,𝑐 = 1 +
𝑅

𝑅𝑠
=

𝑔𝑚2

𝑔𝑚3
 (33)  

 As relações obtidas nessa seção permitem que se faça o projeto do LNA com emprego 

da técnica cancelamento de ruído.  

 

 

3.3 CÁLCULO DA POTÊNCIA DO SINAL 

 

 Supondo-se que se tem um sinal no domínio v(t) com período T=1/F, com 

transformada de Fourier V(f). 
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𝑣(𝑡) =  𝑉𝑛𝑒𝑗2𝜋𝑛𝐹𝑡

+∞

𝑛=−∞

 
(34)  

  

 O conjugado de v(t) é dado pela Equação 35. 

𝑣∗(𝑡) =  𝑉𝑛
∗𝑒−𝑗2𝜋𝑛𝐹𝑡

+∞

𝑛=−∞

 
(35)  

 

 Multiplicando 𝑣∗(𝑡) por 𝑣(𝑡), e calculando a média entre [0,T], se obtém: 

𝑣∗ 𝑡 𝑣 𝑡             =  𝑉𝑛
∗𝑒−𝑗2𝜋𝑛𝐹𝑡  𝑉𝑚𝑒𝑗2𝜋𝑚𝐹𝑡

+∞

𝑚=−∞

+∞

𝑛=−∞

                                           

=  𝑉𝑛
∗  𝑉𝑛𝑒𝑗2𝜋(𝑚−𝑛)𝐹𝑡

+∞

𝑚=−∞

+∞

𝑛=−∞

 

 

(36)  

 A quantidade 𝑒𝑗2𝜋(𝑚−𝑛)𝐹𝑡  tem valor 1 apenas quando m = n, assumindo valor nulo 

para qualquer outro caso. Como o único elemento diferente de zero na segunda soma da 

Equação 36 ocorre quando m = n, o segundo somatório da Equação 36 vale 𝑉𝑛 , de maneira 

que se tem: 

𝑣∗ 𝑡 𝑣 𝑡             =  𝑉𝑛
∗𝑉𝑛

+∞

𝑛=−∞

 

 

(37)  

 Sabe-se que 𝑣∗ 𝑡 𝑣 𝑡 =  𝑣(𝑡) ². Obtém-se, portanto, o Teorema de Parseval, dado 

pela Equação 38. 

 𝑣(𝑡) ²         =   𝑉𝑛  ²

+∞

𝑛=−∞

 

 

(38)  

 Sabe-se que, se o sinal v(t) representa a tensão elétrica em uma carga dummy de 1Ω, a 

potência elétrica dissipada é dada por  𝑣(𝑡) ²         . Assim, para calcular a potência elétrica da saída 

do circuito, utiliza-se a Equação 39. 
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𝑃 =  𝑣(𝑡) ²         =   𝑉𝑛(𝑓) 2

+∞

𝑛=−∞

 
(39)  

 Na qual v(t) é o sinal de tensão no domínio tempo, V(f) é a transformada de Fourier do 

sinal de tensão e 𝑢(𝑡)       expressa o valor médio da função u(t). 

 Outra maneira de calcular a potência média é mostrada na Equação 40. 

𝑃 =
2

𝑁
  𝑣𝑛(𝑡) 2

+∞

𝑛=−∞

 
(40)  

 Na qual N é o número de pontos de v(t). 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

 Optou-se por estudar a topologia de LNA proposta por (PIMENTEL, 2012), mostrada 

na Figura 9. 

Figura 9 - LNA proposto em (PIMENTEL, 2012) 

 

Fonte: PIMENTEL, 2012 

  

 O valor do resistor de realimentação é de 400 Ω. Todos os transistores têm 

comprimento de canal de 130 nm, com exceção dos espelhos de corrente, que têm 500 nm. A 

Tabela 1 mostra a largura dos transistores do circuito, na qual Mn,esp são os transistores 

NMOS e Mp,esp são os transistor PMOS dos espelhos de corrente, respectivamente. 

Tabela 1 - Dimensão dos Transistores do LNA 

Transistor M1a M1b M2a M2b M3 Mn,esp Mp,esp 

W [μm] 30 80 400 400 35 10 400 

 

 Para o correto funcionamento dos amplificadores, todos os transistores devem atuar na 

região de saturação, de modo que os valores de tensão 𝑉𝐷𝑆  e 𝑉𝐺𝑆  devem satisfazer a Equação 

41. 

 

𝑉𝐷𝑆 > 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡  (41)  

 Verifica-se, além disso, a corrente fornecida pelos espelhos de corrente, que é de 

aproximadamente 2mA. 

 Os transistores operam em inversão forte (𝑉𝐺𝑆 > 𝑉𝑡). 
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4.1 RELAÇÃO ENTRADA-SAÍDA DO AMPLIFICADOR 

 

 Inicialmente, fez-se o netlist do circuito, mostrado no Anexo A. Utilizou-se o modelo 

MOSIS IBM 130 nm 8RF_DM. Os valores aproximados dos perímetros de dreno e fonte e as 

suas áreas são dados, respectivamente, pelas Equações 42 e 43, onde W é o valor da largura 

de cada transistor e Lmín é o comprimento mínimo de canal (130 nm). 

 

𝑃𝐷 = 𝑃𝑆 = 2𝑊 + 4𝐿𝑚 í𝑛  (42)  

𝐴𝐷 = 𝐴𝑆 = 2𝐿𝑚 í𝑛 . 𝑊 (43)  

 As Equações 42 e 43 são aproximações, uma vez que os valores exatos de PD, PS, AD 

e AS dependem do leiaute do dispositivo e das regras de projeto do processo IBM 130 

utilizado. 

 A dependência do ganho de tensão com a frequência foi analisada através de uma 

análise ac, apresentada na Figura 10. Essa análise foi feita nos softwares SpiceOpus, Ngspice 

e HSpice, e averiguou-se que o SpiceOpus apresenta resultado discrepante em relação aos 

outros dois simuladores, de modo que se optou por utilizar o Ngspice. 

 

Figura 10 - Ganho do LNA, em função da frequência 

 
  

 A análise do circuito está sendo feita utilizando-se um sinal de entrada diferencial, 

com forma de onda senoidal e frequência de 50 MHz, conforme mostrado na Figura 11. 
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Figura 11 - Relação entre a entrada (azul) e a saída (vermelho) do LNA 

 

 

4.2 ANÁLISE DO RUÍDO TÉRMICO 

 

 Fez-se a instalação do sistema operacional Linux e do software Ngspice-24 RTS, uma 

modificação do Ngspice original, desenvolvida no Laboratório de Prototipação e Testes 

(LaProt) da UFRGS, que inclui os efeitos do ruído RTS. Averiguou-se que os transistores 

utilizados são demasiadamente grandes para que se faça análise do ruído RTS através desse 

simulador; há um enorme número de armadilhas ativas, inviabilizando a análise 

computacional das mesmas, de modo que não é possível notar a presença de ruído na saída. 

Descobriu-se que o uso do simulador Ngspice-24 RTS não é adequado, a princípio, para o 

estudo do cancelamento de ruído no LNA, e, em decorrência disso, optou-se por simular o 

ruído dos transistores através da inserção de uma fonte que o modela, tendo-se maior controle 

sobre o ruído injetado no circuito.  

 O ruído de um transistor MOS pode ser representado pela adição de uma fonte de 

ruído a um MOS ideal, o que pode ser feito através de duas maneiras: a adição de uma fonte 

de tensão em série com a porta do dispositivo ou uma fonte de corrente ligada entre dreno e 

fonte, conforme ilustrado pela Figura 12. 
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Figura 12 - Modelagem do ruído em um MOS referenciado a) à entrada e b) à saída 

 

 

 Optou-se por utilizar a modelagem de ruído referenciado à entrada do transistor. 

 

4.2.1 Cálculo do Ruído Térmico 

 

 Calcularam-se analiticamente os valores do ruído térmico referenciados à entrada e à 

saída do transistor, a fim de se ter um referencial teórico para tais grandezas. Como, em um 

MOS, o ruído térmico depende da transcondutância, tais valores foram obtidos para cada 

transistor do circuito, através de análise feita no Ngspice. Os valores encontrados são 

mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Transcondutância (gm)  dos transistores do circuito 

Transistor gm [mA/V] 

            Mb1    2,69884 

Mb2 14,28490 

Mb3 13,64510 

Mb4 2,69884 

Mb5 14,2849 

Mb6 4,12814 

Mb7 2,49267 

Mb8 2,54831 

M1a 10,84810 

M1b 8,56626 

M1a- 10,84810 

M1b- 8,56626 

M2a 108,7600 

M2b 7,94654 

M2a- 108,7600 

M2b- 7,94654 

M3 16,39580 

M3- 16,39580 
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 O valor rms do ruído térmico referenciado à entrada em um MOSFET é dado pela 

Equação 44. 

  

𝑣𝑅𝑀𝑆 =  
8

3

𝐾𝑏𝑇∆𝑓

𝑔𝑚
 

(44)  

 

 Sabe-se que, para uma distribuição gaussiana aleatória, o seu desvio padrão (σ) é dado 

pelo valor rms, conforme mostrado na Figura 13.  

 

Figura 13 - Parâmetros de uma distribuição normal 

 

 

Fonte: TEXAS INSTRUMENTS, 2008 

  

 O valor ruído térmico, em V²/Hz, é dado pela Equação 45. 

  

𝑣² =
8

3

𝐾𝑏𝑇

𝑔𝑚
 (45)  

 Sabe-se que esse é o valor do noise floor da PSD do ruído. 

 Utilizando-se as Equações 44 e 45, a Tabela 2 e os valores Kb = 1,38.10
-23

 J/K, 

T=293K e ∆𝑓 = (1GHz - 50 MHz), obteve-se a Tabela 3. 
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Tabela 3 - Ruído Térmico em [10
-18

V²/Hz] e em [μV] 

Transistor Ruído Térmico [10
-18

V²/Hz] Ruído Térmico [μV] 

      Mb1 3,9950 61,6071 

Mb2 0,7550 26,7782 

Mb3 0,7900 27,3988 

Mb4 3,9950 61,6071 

Mb5 0,7550 26,7782 

Mb6 2,6120 49,8130 

Mb7 4,3260 64,1043 

Mb8 4,2310 63,4006 

M1a 0,9940 30,7286 

M1b 1,2590 34,5799 

M1a- 0,9940 30,7286 

M1b- 1,2590 34,5799 

M2a 0,0990 9,7048 

M2b 1,3570 35,9030 

M2a- 0,0990 9,7048 

M2b- 1,3570 35,9030 

M3 0,6580 24,9950 

M3- 0,6580 24,9950 

 

 

 O valor rms do ruído térmico referenciado à saída em um MOSFET é dado pela 

Equação 46. 

 𝑖𝑅𝑀𝑆 =  
8

3
𝐾𝑏𝑇∆𝑓𝑔𝑚 (46)  

 O valor do ruído térmico, em A²/Hz, é dado pela Equação 47. 

 𝑖² =
8

3
𝐾𝑏𝑇𝑔𝑚 (47)  

 Utilizando-se as Equações 46 e 47, a Tabela 2 e os valores Kb = 1,38.10
-23

 J/K, 

T=293K e ∆𝑓 = (1GHz - 50 MHz), obteve-se a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Ruído Térmico em [10
-22

A²/Hz] e em [μA] 

Transistor Ruído Térmico [10
-22

A²/Hz] Ruído Térmico [μA] 

      Mb1 0,2900 0,1663 

Mb2 1,5400 0,3825 

Mb3 1,4700 0,3739 

Mb4 0,2900 0,1663 

Mb5 1,5400 0,3825 

Mb6 0,4500 0,2056 

Mb7 0,2700 0,1598 

Mb8 0,2700 0,1616 

M1a 1,1700 0,3333 
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M1b 0,9200 0,2962 

M1a- 1,1700 0,3333 

M1b- 0,9200 0,2962 

M2a 11,7300 1,0555 

M2b 0,8600 0,2853 

M2a- 11,7300 1,0555 

M2b- 0,8600 0,2853 

M3 1,7700 0,4098 

M3- 1,7700 0,4098 

 

 Comparando-se os valores das Tabelas 3 e 4, pode-se confirmar a validade da 

expressão 𝑔𝑚 =
𝑖𝑅𝑀𝑆

𝑣𝑅𝑀𝑆
. 

 

4.2.2 Simulação do Ruído Térmico (1) 

 

 Com o intuito de se analisar o ruído térmico dos dispositivos do LNA, foram feitos 

diversos testes com o circuito, para se estudar o seu comportamento. Decidiu-se por fazer uma 

simulação transiente com passo de 20 ps, para um intervalo de tempo de 0 μs a 20 μs, gerando 

10
6
 pontos. Optou-se por se fazer uma análise com um número elevado de pontos para que 

houvesse maior precisão nas análises numéricas realizadas no Matlab, acarretando em longos 

tempos de simulação, o que dificulta o trabalho realizado. Inicialmente, a amplitude utilizada 

para o sinal de entrada foi de 100mV. 

 No Matlab, gerou-se uma matriz de valores pseudo-aleatórios com distribuição 

gaussiana e desvio padrão dependente da transcondutância, a fim de simular o ruído térmico 

presente nos transistores. A tensão elétrica de ruído foi intencionalmente exacerbada, a fim de 

facilitar a análise da técnica de cancelamento de ruído, de modo que não se utilizaram os 

valores obtidos na Tabela 3, que têm valor informativo apenas. Definiu-se que o valor de 20% 

da menor tensão elétrica média em um nó do circuito seria o valor de ruído máximo permitido 

em qualquer instante. Definiu-se que o desvio padrão da tensão de ruído variaria de 19,5 mV 

a 26,3 mV, atribuindo-se o menor valor de desvio padrão para o transistor com maior valor de 

transcondutância e o maior valor de desvio padrão para o transistor com menor valor de 

transcondutância.  

 No Ngspice, adicionou-se uma fonte de tensão à porta de cada um dos 18 transistores 

do circuito e uma fonte de tensão em série com cada uma das entradas do circuito. Para poder 

utilizar uma fonte de tensão com forma de onda arbitrária, definida pelo arquivo gerado no 

Matlab, utilizou-se o comando filesource, que exigiu a instalação do pacote XSpice. Foi 
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preciso salvar o arquivo do Matlab com as colunas na ordem em que seriam "chamadas" no 

código, sendo a primeira delas obrigatoriamente o tempo, resultando em uma matriz com 21 

colunas. O trecho do código que implementa as fontes de ruído é mostrado a seguir, tendo 

sido feitas algumas alterações no netlist do Anexo A para possibilitar a inserção das fontes. 

AFILESRC %vd([771 7 881 8 20 2 21 2 22 2 30 3 31 3 32 3 70 7 71 7 72 7 80 8 81 8 82 8 100 

10 110 11 180 18 181 18 182 18 190 19]) filesrc 

.model filesrc filesource (file="ruidototal.txt" amploffset=[0 0] amplscale=[1 1] 

timerelative=false amplstep=false) 

 

 Com os resultados da simulação, calculou-se o fator de ruído do amplificador, a fim de 

se ter uma métrica quantitativa do desempenho do circuito no cancelamento do ruído. Para se 

calcular o fator de ruído, é necessário que se calcule a SNR da entrada e da saída.  

 Foram inseridas duas fontes de tensão, uma em cada entrada do circuito, para se 

calcular a SNR de entrada. Determinou-se que o desvio padrão da gaussiana de cada uma das 

fontes de tensão seria de 0,003V e que o valor máximo do módulo do ruído seria de 0,007V.  

 Para cálculo da potência do sinal, utilizou-se a Equação 48 válida para um sinal 

senoidal com amplitude A. 

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛
=

𝐴²

2
=

0,1²

2
= 0,005𝑊 

(48)  

 A potência do ruído na entrada foi calculada a partir dos valores de ruído gerados para 

cada instante de tempo para cada uma das entradas, descritas como Entrada 1 e Entrada 2, 

conforme mostra a Equação 49.  

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜 𝑖𝑛
= 𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜 (𝑡)²             = 𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  1

(𝑡)²                       + 𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  2
(𝑡)²                       = 15,74𝜇𝑊 

 

(49)  

 Tem-se, desse modo, a relação sinal-ruído na entrada do LNA, dada pela Equação 50. 

𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛 =
𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜 𝑖𝑛

= 317,69 

 

(50)  

 Neste trabalho, faz-se a comparação entre dois circuitos: o circuito da Figura 9, que 

faz uso da técnica de cancelamento de ruído, e um circuito idêntico ao da Figura 9, mas sem o 

resistor de realimentação RF. Considera-se, em todas as análises realizadas neste trabalho, que 

a ausência do resistor de realimentação (RF → ∞) representa a não aplicação da técnica de 

cancelamento de ruído, uma vez que o funcionamento da técnica depende da realimentação. A 

comparação entre os resultados obtidos com e sem RF deve ser feita com cuidado, porque as 
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características do circuito são alteradas quando se retira o resistor de realimentação. Como é 

objetivo do trabalho verificar a validade da ferramenta de simulação desenvolvida no grupo 

de pesquisa, optou-se por se fazer essa comparação entre os dois circuitos, mesmo que não 

seja o ideal.  

 Ao se calcular a SNR de saída do amplificador, para o caso em que o resistor de 

alimentação RF tinha valor de 400 Ω, e para o caso em que RF → ∞, encontrou-se um 

resultado oposto ao que se esperava: a SNR na saída era menor no caso em que não havia o 

resistor de realimentação. Como a técnica de cancelamento de ruído se baseia justamente no 

cancelamento de ruído causado pela realimentação do sinal, esperava-se que o ruído na saída 

fosse menor no caso em que RF = 400 Ω. Decidiu-se, portanto, que se deveria fazer uma 

análise sobre a influência do ruído de cada transistor no ruído total na saída. 

 

4.2.3 Contribuição de cada transistor para o ruído na saída 

 

 Deve-se analisar a contribuição de cada transistor para o ruído na saída do circuito. 

Estudando o circuito, percebe-se que o ruído produzido pelos transistores Mb1, Mb2 e Mb3 se 

cancela, porque ele é aplicado modo-comum aos ramos diferenciais. O ruído na saída do LNA 

advém principalmente de M1a, M1b, M3, M2a e Rac, e os respectivos transistores simétricos, 

devido à configuração diferencial. 

 Para se averiguar através de simulação quais transistores são dominantes em termos de 

ruído térmico, fez-se uma análise para se estimar o ganho em frequência em cada nodo que 

corresponde à porta de um transistor. Fizeram-se análises AC, com as entradas do circuito em 

curto-circuito, colocando-se uma fonte de tensão com amplitude 1 na porta de cada 

dispositivo, individualmente, a fim de se ver qual  o ganho de cada entrada de ruído. Os 

resultados obtidos são mostrados nas Figuras 14 a 31. 
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Figura 14 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de Mb3, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 

 

Figura 15 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de Mb2, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 

 

Figura 16 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de Mb1, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 
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Figura 17 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de Mb5, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 

 

Figura 18 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de Mb6, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 

 

Figura 19 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de Mb4, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 
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Figura 20 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de M1b, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 

 

Figura 21 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de M1a, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 

 

Figura 22 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de M2a, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 
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Figura 23 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de M1b-, nos casos (a) com RF = 400 Ω e 

(b) RF → ∞ 

 

Figura 24 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de M1a-, nos casos (a) com RF = 400 Ω e 

(b) RF → ∞ 

 

Figura 25 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de M2a-, nos casos (a) com RF = 400 Ω e 

(b) RF → ∞ 
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Figura 26 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de M3, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 

 

Figura 27 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de M3-, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 

 

Figura 28 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de M2b, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 
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Figura 29 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de M2b-, nos casos (a) com RF = 400 Ω e 

(b) RF → ∞ 

 

Figura 30 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de Mb7, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 

 

Figura 31 - Ganho na saída do circuito para o ruído aplicado à porta de Mb8, nos casos (a) com RF = 400 Ω e (b) 

RF → ∞ 
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  Deve-se notar que, para os transistores M1a, M1b, M1a- e M1b-, que são o enfoque da 

técnica de cancelamento de ruído, a eficácia da técnica é evidenciada; quando se tem 

realimentação (RF = 400 Ω), o ruído é reduzido e, quando não se emprega a técnica (RF → 

∞), o ruído é amplificado na saída, apresentando ganho maior do que 0 dB. 

 O único resultado que contraria o que se esperava é aquele encontrado para o transistor 

M2a e, analogamente, para o transistor M2a- porque, para esses dispositivos, o ruído é 

amplificado para a saída. Esse resultado pode afetar o circuito, porque, dependendo da 

amplitude do ruído na porta desses transistores, a saída pode apresentar valores não 

satisfatórios de redução de ruído. É preciso, portanto, que o projeto do transistor M2a seja 

feita de maneira cuidadosa. 

 A Tabela 5 mostra, para cada transistor do circuito, o produto do ruído térmico (obtido 

da Tabela 3) pelo ganho na saída do LNA para o ruído aplicado à porta, para a frequência de 

50 MHz, indicando quanto ruído é amplificado.  

  

Tabela 5 - Contribuição Individual dos Transistores para o Ruído Térmico na Saída do LNA   

Transistor Ruído Térmico na Saída [μV] 

      Mb1 0,0538 

Mb2 0,1147 

Mb3 0,1147 

Mb4 0,00152 

Mb5 0,00323 

Mb6 0,00745 

Mb7 0,00272 

Mb8 0,00303 

M1a 27,142 

M1b 23,609 

M1a- 27,781 

M1b- 23,938 

M2a 27,764 

M2b 3,6908 

M2a- 27,424 

M2b- 3,6603 

M3 15,152 

M3- 15,058 
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4.2.4 Simulação do Ruído Térmico (2) 

 

 Decidiu-se fazer uma análise com ruído aplicado às duas entradas do circuito e às 

portas dos transistores, mas sem a adição de ruído às portas de M2a e M2a-, a fim de que se 

averiguasse se esses transistores não estavam degradando a SNR, para o caso em que o 

resistor de realimentação tem valor de 400 Ω. Foi aplicado um sinal com amplitude de 1mV 

na entrada do circuito, com frequência de 50MHz, e o tempo de simulação foi de 0 μs a 20 μs, 

com passo de 0,5 ns. A frequência de aquisição de 2 GHz permite que, mesmo se o sinal de 

entrada atinja o valor extremo da banda do amplificador (1 GHz), a frequência de amostragem 

ainda respeitará o Teorema de Nyquist, sendo ela sempre igual ou maior que duas vezes a 

frequência do sinal de entrada.  

 O ruído aplicado aos transistores variou de 195 μV a 263,3 μV, dependendo da 

transcondutância de cada transistor, conforme explicado anteriormente. Os histogramas do 

ruído para alguns dos transistores do circuito são mostrados na Figura 32, a fim de ilustrar a 

distribuição normal. 

 

Figura 32 - Histograma do ruído para os transistores (a) M3-, (b) M3, (c) M1a e (d) Mb2 
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 Fez-se a simulação com ruído no Ngspice, e o resultado obtido é mostrado na Figura 

33. 

  

Figura 33 - Relação entre a entrada (azul) e a saída (vermelho) do LNA com a inserção de ruído térmico, com 

RF = 400 Ω 

 

 Os gráficos obtidos para a transformada de Fourier da tensão elétrica de saída são 

mostrados na Figura 34, para RF = 400 Ω, e na Figura 35, para RF → ∞. 

 

Figura 34 - FFT para a tensão na saída do LNA, com RF = 400 Ω 
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Figura 35 - FFT para a tensão na saída do LNA, com RF →∞ 

 

 A seguir, calculou-se o fator de ruído para esses dois casos. Foram inseridas duas 

fontes de tensão, uma em cada entrada do circuito, para se calcular a SNR de entrada. 

Determinou-se que o desvio padrão da gaussiana de cada uma das fontes de tensão seria de 28 

μV. 

 Para cálculo da potência do sinal na entrada, utilizou-se a Equação 51, válida para um 

sinal senoidal com amplitude A. 

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛
=

𝐴²

2
=

(10−3)²

2
= 0,5 𝜇𝑊 

(51)  

 A potência do ruído na entrada foi calculada a partir dos valores de ruído gerados para 

cada instante de tempo para cada uma das entradas, descritas como Entrada 1 e Entrada 2, 

conforme mostra a Equação 52.  

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜 𝑖𝑛
= 𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜 (𝑡)²             = 𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  1

(𝑡)²                       + 𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  2
(𝑡)²                       = 1,573 𝑛𝑊 

 

(52)  

 Tem-se, desse modo, a relação sinal-ruído na entrada do LNA, dada pela Equação 53. 

𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛 =
𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜 𝑖𝑛

= 317,86 

 

(53)  

 A seguir, fez-se cálculo da SNR na saída do LNA. Considerou-se que a tensão de 

ruído (𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜 ) é dada pela Equação 54, em que 𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  é a tensão de saída obtida no Ngspice 
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quando se aplica ruído na entrada dos transistores, e  𝑣𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜  é a tensão de saída obtida no 

Ngspice quando não se aplica ruído no circuito. 

 𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜 = 𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜  

 

(54)  

 A potência do sinal na saída, com RF = 400 Ω, é dada pela Equação 55. Utilizou-se 

todo o espectro no cálculo, uma vez que a limitação da banda de frequências de 50 MHz a 

1GHz não acarretava mudanças significativas no resultado encontrado.   

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝐹
= 𝑃𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹

=  𝑣𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹
 𝑡 2                    =   𝑉𝑛 ,𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹

 ²

+∞

𝑛=−∞

= 10,16 𝜇𝑊 

 

(55)  

 A potência do ruído na saída, com RF = 400 Ω, é dada pela Equação 56. 

  

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹
=  𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹

 𝑡 2               =   𝑉𝑛 ,𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹
 ²

+∞

𝑛=−∞

= 159,56 𝑛𝑊 

 

(56)  

 A SNR com RF = 400 Ω é dada pela Equação 57. 

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 𝑅𝐹
=

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝐹

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹

= 63,70 (57)  

 O fator de ruído é expresso pela razão das Equações 53 e 57. 

𝐹𝑅𝐹 =
𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 𝑅𝐹

= 4,99 

 

(58)  

 Será analisado, agora, o caso em que RF → ∞. 

 A potência do sinal na saída, com RF → ∞, é dada pela Equação 59.  

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝐹 → ∞
= 𝑃𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞

=  𝑣𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞
 𝑡 2                        =   𝑉𝑛 ,𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞

 ²

+∞

𝑛=−∞

= 63,65 𝜇𝑊 

 

(59)  

 A potência do ruído na saída, com RF → ∞, é dada pela Equação 60. 

  

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞
=  𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞

 𝑡 2                   =   𝑉𝑛 ,𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞
 ²

+∞

𝑛=−∞

= 2,14 𝜇𝑊 

 

(60)  
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 A SNR com RF → ∞ é dada pela Equação 61. 

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 𝑅𝐹 → ∞
=

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑡 𝑅𝐹 → ∞

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑜𝑢𝑡 𝑅𝐹 → ∞

= 29,74 

 

(61)  

 O fator de ruído é expresso pela razão das Equações 53 e 61. 

𝐹𝑅𝐹→ ∞ =
𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 𝑅𝐹 → ∞

= 10,69 

 

(62)  

 O fator de ruído para o caso em que RF → ∞ é 2,14 vezes maior que o fator de ruído 

para RF = 400 Ω. Esse resultado mostra que, dentro dos critérios definidos neste trabalho, a 

técnica de cancelamento de ruído é válida, pois o fator de ruído do amplificador é de fato 

menor quando se emprega a realimentação resistiva. Deve-se observar que há um 

compromisso entre ganho e fator de ruído, que deve ser estudado pelo projetista do circuito, 

que deve otimizar a relação entre essas grandezas de acordo com as necessidades do projeto. 

 

 

4.3 ANÁLISE DO RUÍDO FLICKER 

 

 A seguir, foi feita análise similar com ruído flicker e térmico aplicados conjuntamente 

e apenas nos transistores M1a, M1b, M1a- e M1b-, que são o enfoque da técnica de 

cancelamento de ruído. Para gerar ruído flicker combinado com ruído térmico, utilizou-se 

uma ferramenta desenvolvida pelos alunos do Laboratório de Prototipação e Testes (LaProt, 

UFRGS), baseada no modelo de captura e emissão apresentado no artigo de Kirton e Uren 

(1989).  Nele, a constante de tempo característica de cada armadilha é proporcional a 10
p
, em 

que p é uma variável aleatória uniformemente distribuída entre pmín e pmáx. O impacto de cada 

armadilha na tensão de limiar do transistor é modelada por uma variável aleatória 

exponencialmente distribuída, com média igual a Vthlb. O número de armadilhas também 

seria uma variável aleatória, com distribuição de Poisson, e proporcional à área do 

dispositivo; no entanto, como os dispositivos utilizados no circuito estudado são grandes, 

ignorou-se esse fator, e assumiu-se que um pequeno número de armadilhas, que causam 

perturbações maiores, podem modelar o ruído. 

 A Tabela 6 mostra os parâmetros utilizados na simulação. 
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Tabela 6 - Parâmetros do Ruído Flicker - Análise de Cancelamento de Ruído 

Número de 

Armadilhas 

Passo (ns) Duração 

Simulação (ms) 

pmín pmáx Vthlb (μV) 

1000 0,5 2 -8 -3 0,5 

 

 Os valores de ruído utilizados são plausíveis, uma vez que se projetou o noise floor da 

PSD do ruído térmico para ser da ordem de 1*10
-18

 V²/Hz, conforme obtido na Tabela 3 para 

os transistores M1a, M1b, M1a- e M1b-.  

 A PSD do ruído aplicado nos transistores M1a e M1b é mostrada na Figura 36, em 

escala logarítmica. 

 

Figura 36 - PSD do ruído aplicado ao transistor M1a (vermelho) e M1b (azul) 

 

 Percebe-se que o ruído aplicado em M1a tem amplitude levemente menor do que o 

ruído aplicado em M1b, o que se deve ao fato de a transcondutância de M1a ser maior do que 

a de M1b. Também se nota que a PSD tem dependência de 1/f até aproximadamente 1 MHz, 

quando o ruído branco passa a predominar. A Figura 37 mostra o ruído do transistor M1b em 

detalhe, com uma curva 1/f também traçada, em escala logarítmica, a fim de facilitar a 

visualização de que o ruído tem, de fato, essa dependência até aproximadamente 1 MHz.  
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Figura 37 - PSD do ruído aplicado ao transistor M1b (azul), com curva 1/f traçada (vermelho), para facilitar a 

visualização da dependência do ruído com a frequência 

 

 Como o módulo do ruído é da ordem de 25μV, a amplitude do sinal de entrada foi 

ajustada para 0,15mV, a fim de que o ruído não fosse completamente suplantado pelo sinal. 

Fizeram-se duas simulações distintas, uma com RF = 400 Ω e outra com RF → ∞. 

 Depois de simulado no Ngspice, os dados obtidos para a tensão na saída foram 

analisados no Matlab. Obteve-se a potência do sinal dada pela Equação 63. 

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝐹
= 𝑃𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹

=  𝑣𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹
 𝑡 2                    =   𝑉𝑛 ,𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹

 ²

+∞

𝑛=−∞

= 180,69 𝑛𝑊 

 

(63)  

 A potência do ruído na saída, com RF = 400 Ω, é dada pela Equação 64. 

  

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹
=  𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹

 𝑡 2               =   𝑉𝑛 ,𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹
 ²

+∞

𝑛=−∞

= 1,08 𝑛𝑊 

 

(64)  

 A SNR com RF = 400 Ω é dada pela Equação 65. 

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 𝑅𝐹
=

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝐹

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹

= 167,19 (65)  
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 Será analisado, agora, o caso em que RF → ∞. 

 A potência do sinal na saída, com RF → ∞, é dada pela Equação 66.  

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝐹 → ∞
= 𝑃𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞

=  𝑣𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞
 𝑡 2                        =   𝑉𝑛 ,𝑠𝑒𝑚  𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞

 ²

+∞

𝑛=−∞

= 1,09 𝜇𝑊 

 

(66)  

 A potência do ruído na saída, com RF → ∞, é dada pela Equação 67. 

  

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞
=  𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞

 𝑡 2                   =   𝑉𝑛 ,𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑅𝐹 → ∞
 ²

+∞

𝑛=−∞

= 17,33 𝑛𝑊 

 

(67)  

 A SNR com RF → ∞ é dada pela Equação 68. 

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 𝑅𝐹 → ∞
=

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑡 𝑅𝐹 → ∞

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑜𝑢𝑡 𝑅𝐹 → ∞

= 62,69 

 

(68)  

 Analisando os resultados obtidos, averigua-se que a SNR é 2,67 vezes maior para o 

caso em que se tem RF = 400 Ω do que no caso em que se tem 𝑅𝐹 →  ∞, o que corrobora a 

técnica de cancelamento de ruído também para o caso em que se tem ruído flicker. 

 

4.4 SIMULAÇÃO DO RUÍDO DE PORTA 

 

 Apenas o ruído de dreno é considerado na análise do cancelamento de ruído 

usualmente presente na literatura; foi apontado por Pospieszalski (2014) que, em altas 

frequências, qualquer MOSFET sob casamento ótimo de ruído na entrada tem, 

aproximadamente, metade da potência de ruído na saída proveniente do ruído da porta. A 

Figura 38 mostra um modelo simplificado do ruído de transistor MOSFET, que considera a 

corrente de porta. 
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Figura 38 - Modelo para o ruído de um transistor MOSFET 

 

Fonte:  POSPIESZALSKI, 2014 

 Para altas frequências, a impedância 𝑟𝑔𝑠 +
1

𝑗𝑤𝐶 𝑔𝑠
 entre porta e fonte se torna pequena, 

permitindo que haja considerável circulação de corrente entre porta e fonte. Será analisada, a 

seguir, a contribuição do ruído de porta (igs) para o ruído na saída do LNA. 

 Conforme mostra a Equação 16, o ruído térmico de porta não tem distribuição 

gaussiana, e se torna maior com o aumento da frequência. Para efeito de simplicidade, optou-

se por modelá-lo da mesma forma como foi modelado o ruído de dreno, ou seja, com uma 

distribuição gaussiana aleatória. Sabe-se que isso não representa de forma fidedigna o ruído 

de porta, mas decidiu-se por se utilizar o mesmo vetor de ruído para as simulações de ruído de 

porta e de dreno, a fim de que fosse possível se fazer uma comparação entre o ruído na saída 

do LNA para os dois casos e se verificar se o ruído de porta também é cancelado. Deve-se 

ressaltar que os ruídos entre porta e fonte e entre dreno e fonte não são equivalentes e têm 

origens e formas distintas, sendo o primeiro uma consequência do fato de que existe uma 

capacitância que acopla as flutuações do canal à porta do transistor, enquanto que o segundo 

representa o ruído no canal entre dreno e fonte, devido à sua resistividade. 

 No Matlab, gerou-se um vetor de ruído de 0 μs  a 20 μs, com passo de 0,5 ns. Esse 

vetor foi aplicado como corrente de ruído entre porta e fonte e, separadamente, em uma 

segunda análise, como corrente de ruído entre dreno e fonte. 

 A tensão na saída do LNA é mostrada na Figura 39. 
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Figura 39 - Tensão de saída do LNA para o caso sem ruído (preto), com ruído de dreno (vermelho) e com ruído 

de porta (azul) 

 

 A Figura 40 mostra o ruído na saída, para o caso em que se aplicou ruído entre dreno e 

fonte, e para o caso em que se aplicou ruído entre porta e fonte. 

 

Figura 40 - Ruído na saída com aplicação de ruído de dreno (vermelho) e ruído de porta (azul) 

 

 Embora a Figura 37 já deixe claro que o ruído de porta é maior que o ruído de dreno, 

foi feito o cálculo da potência para as duas situações, conforme consta nas Equações 69 e 70. 
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𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑔𝑠
=  𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑔𝑠

 𝑡 2               =   𝑉𝑛 ,𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑔𝑠
 ²

+∞

𝑛=−∞

= 348,59 𝑛𝑊 

 

 

 

(69) 

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑑𝑠
=  𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑑𝑠

 𝑡 2               =   𝑉𝑛 ,𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑑𝑠
 ²

+∞

𝑛=−∞

= 118,48 𝑛𝑊 

 

(70)  

 Percebe-se que a potência de ruído na saída, em decorrência da aplicação de corrente 

na forma de ruído de dreno, tem aproximadamente 40% do valor da potência de ruído na saída 

resultante da aplicação da corrente na forma de ruído de porta, quando se aplica mesma 

corrente de ruído entre porta e fonte e entre dreno e fonte. Esse resultado mostra que a técnica 

de cancelamento de ruído não cancela o ruído de porta de maneira tão eficaz como o ruído de 

dreno, devendo-se tomar cuidado ao se utilizarem circuitos em que o ruído de porta tem 

amplitude significativa. 

 

 A seguir, foi feita uma análise para se verificar a afirmação de que o ruído pode ser 

modelado como uma fonte de corrente entre dreno e fonte e, de maneira equivalente, como 

uma fonte de tensão na porta. Com o mesmo vetor de números aleatórios que foi utilizado 

para gerar a corrente de ruído térmico da última análise, gerou-se ruído térmico na forma de 

tensão, através da relação 𝜎𝑖𝑑𝑠
= 𝑔𝑚 ∗ 𝜎𝑣𝑔

, em que σ é o desvio padrão. A seguir, aplicou-se 

o ruído em forma de tensão na porta dos transistores M1a, M1b, M1a- e M1b-. O resultado 

obtido para a potência do ruído na saída é dado pela Equação 71. 

𝑃𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑣𝑔
=  𝑣𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑣𝑔

 𝑡 2               =   𝑉𝑛 ,𝑟𝑢 í𝑑𝑜𝑣𝑔
 ²

+∞

𝑛=−∞

= 105,69𝑛𝑊 

 

(71)  

 Esperava-se que o valor obtido para a potência do ruído fosse igual nos casos em que 

se tem uma fonte de corrente entre dreno e fonte e uma fonte de tensão na porta, mas o 

resultado obtido não mostra uma concordância entre esses valores, pois, para o primeiro caso, 

a potência do ruído na saída é 12% maior.  
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4.5 ANÁLISE DE JITTER 

 

 Jitter é a variação aleatória no tempo em que um sinal cruza um limiar específico, e é 

resultado do ruído presente no sinal.  É uma medida do quanto a transição de um sinal está 

atrasada ou adiantada em relação a quando deveria ocorrer essa transição, o que pode causar 

erros na transmissão de sinais. Há diversos tipos de jitter, como ciclo-a-ciclo e erro de 

intervalo de tempo (TIE), mas, neste trabalho, será estudado o jitter de período, que é o 

cálculo RMS da diferença de cada período para o valor médio, sendo caracterizado pelo 

desvio padrão dos períodos em relação ao esperado. A Figura 41 ilustra o conceito de jitter. 

 

Figura 41 - Conceito de jitter 

 

Fonte: TEXAS INSTRUMENTS, 2004 

  

 Conforme explicado previamente, o ruído flicker é modulado em altas frequências e 

contribui para o ruído de fase. O jitter é o equivalente, no domínio tempo, ao ruído de fase, no 

domínio frequência. A fim de se verificar a presença de jitter, simulou-se novamente o ruído 

flicker, agora com passo bastante pequeno, para se aumentar a resolução. O ruído 1/f gerado 

tem os parâmetros mostrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Parâmetros do Ruído Flicker - Análise de Jitter 

Ntraps Passo (ps) Duração 

Simulação (ms) 

pmín pmáx Vthlb (mV) 

300 50 1 -9 -3 0,1 

 

 Optou-se por não se utilizarem valores factíveis de ruído flicker, para facilitar a 

análise; caso se utilizassem valores realistas, o tempo de simulação deveria ser muito maior 
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do que 1 ms, e os arquivos de texto se tornariam enormes, o que inviabiliza a análise 

computacional. A amplitude do ruído foi, portanto, exacerbada propositalmente. 

 Depois de gerarem-se quatro vetores de ruído, cada um com 20 milhões de dados, 

aplicou-se o ruído aos transistores M1a, M1b, M1a- e M1b-, no software Ngspice. O sinal de 

entrada tinha amplitude de 0,5 mV e frequência de 50 MHz. Foram feitas duas análises, uma 

para o caso em que se aplica a técnica de cancelamento de ruído, com RF = 400 Ω, e outra 

quando não se aplica a técnica, tendo-se RF → ∞. Os resultados obtidos para a saída do LNA 

no Ngspice mostram claramente a presença de jitter, conforme pode ser verificado na Figura 

42. 

 

Figura 42 - Presença de Jitter na saída do LNA com ruído (azul), em relação à senóide ideal (vermelho) 

 

  

 Percebe-se que as curvas com e sem ruído não interceptam o eixo das abscissas no 

mesmo momento, existindo uma diferença entre o ponto de cruzamento para o sinal com 

ruído, em relação à referência (sinal sem ruído), caracterizando jitter. 

 Como se objetiva medir o jitter de período, é necessário que se meça a média e o 

desvio padrão do período da onda de saída do LNA. Como há ruído aplicado no circuito, e, 

ainda, sua amplitude é bastante elevada, é bastante complicado de se medir o período de cada 

oscilação, pois o ruído faz com que a onda corte o eixo das abscissas diversas vezes 

consecutivas, conforme mostrado na Figura 43. 
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Figura 43 - Tensão interceptando o eixo das abscissas diversas vezes consecutivas - dificuldade para medição de 

período 

 

 Por causa disso, é necessário que se aproxime a tensão com ruído por uma curva mais 

suave, na qual não ocorra mais de uma interceptação do eixo das abscissas em sequência.  

 No Matlab, elaborou-se um código para fazer a suavização da curva com ruído, através 

da função smooth, que implementa um filtro de média móvel. Além disso, implementar a 

medição do período de cada oscilação não é trivial, pois, provavelmente, não há pontos 

exatamente sobre o eixo das abscissas, que caracterizariam V=0 e permitiriam a simples 

medição do período. É preciso, portanto, fazer uma aproximação para se obterem pontos de 

cruzamento com o eixo das abscissas. O código criado é mostrado no Anexo B. 

 A Figura 44 a suavização da curva com ruído, realizada no Matlab. 

 

Figura 44 - Curva com ruído (azul) e sua curva suavizada (vermelho) 
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 O valor do span do comando smooth foi definido empiricamente, após se realizarem 

testes para verificar qual valor melhor suavizava a curva, chegando-se ao número 75. 

 Com a aplicação da técnica de cancelamento de ruído, obtiveram-se os seguintes 

resultados para a média (𝜇) e desvio padrão (𝜎) do período das oscilações: 

 

𝜇 𝑅𝐹  = 400 𝛺 = 2,0000007 ∗ 10−8 𝑠 (72)  

𝜎 RF  = 400 Ω = 4,87094987 ∗  10−10  𝑠 (73)  

 O jitter de período encontrado, para o caso em que se tem RF = 400 Ω é, portanto,  

4,87094987 ∗  10−10  𝑠. 

 O histograma obtido é mostrado na Figura 45. 

 

Figura 45 - Histograma do jitter de período, com emprego da técnica de cancelamento de ruído 

 

 

 Sem a aplicação da técnica de cancelamento de ruído, obtiveram-se os seguintes 

resultados para a média (𝜇) e desvio padrão (𝜎) do período das oscilações: 

 

𝜇 𝑅𝐹  → ∞ = 1,9999635 ∗ 10−8 𝑠 (74)  
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𝜎 RF  → ∞ = 8,98728866 ∗  10−10  𝑠 (75)  

 O jitter de período encontrado, para o caso em que se tem RF → ∞ é, portanto,  

8,98728866 ∗  10−10  𝑠.  

 O histograma obtido é mostrado na Figura 46. 

 

Figura 46 - Histograma do jitter de período, sem emprego da técnica de cancelamento de ruído 

 

 

 Comparando-se os resultados obtidos nas Equações 73 e 75, percebe-se que o jitter é 

diminuído com a aplicação da técnica de cancelamento de ruído, sendo 54,19% menor do que 

no caso em que não se aplicou a técnica. Constata-se, assim, a validade da técnica de 

cancelamento de ruído também para o jitter, conforme se esperava, uma vez que o ruído 

flicker, que é responsável pelo ruído de fase, é reduzido com a aplicação da realimentação 

resistiva. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A técnica de cancelamento de ruído se mostrou eficaz para produzir elevados valores 

de relação sinal-ruído na saída do LNA diferencial estudado. Embora não se tenha observado, 

de fato, o cancelamento total do ruído, este tem pequena amplitude, o que é necessário em 

sistemas de recepção com sinais muito fracos. 

 Ao se averiguar a influência do ruído de cada transistor na saída do LNA, percebeu-se 

que o ganho do ruído de cada transistor é sempre menor que 0 dB, ocorrendo atenuação; as 

únicas exceções encontradas são M2a e M2a- (identificados na Figura 9, e cujos resultados 

são mostrados nas Figuras 22 e 25), para os quais há amplificação do ruído para a saída. Uma 

análise criteriosa do valor de ruído aplicado nesses transistores é necessária, de modo que se 

optou por não se aplicar ruído a eles, para facilitar a análise da técnica de cancelamento de 

ruído. Obteve-se, então, fator de ruído F = 4,99 para o caso em que se emprega a técnica de 

cancelamento de ruído, com resistor de realimentação, e obteve-se F = 10,69 para o caso em 

que não se emprega a técnica, em que idealmente não se tem realimentação resistiva (RF → 

∞). Confirma-se, portanto, que a técnica de cancelamento de ruído realmente diminui o fator 

de ruído na saída. Encontraram-se resultados semelhantes na análise feita com adição 

concomitante dos ruídos flicker e térmico, com SNR de 167,19 para o caso em que se tem 

realimentação resistiva e SNR de 62,69 quando não se tem realimentação. 

 Averiguou-se que a técnica não é tão eficaz para cancelamento do ruído induzido de 

porta, modelado como uma fonte de corrente entre porta e fonte. Utilizando-se o mesmo valor 

de corrente em duas simulações distintas, uma como fonte de corrente entre dreno e fonte e 

outra como fonte de corrente entre porta e fonte, obtiveram-se resultados bastante diferentes: 

a potência do ruído na saída, para o caso do ruído de dreno, tem apenas 40% do valor da 

potência do ruído de porta. Isso se deve ao fato de que a técnica visa a cancelar qualquer tipo 

de ruído que possa ser modelado como uma fonte de corrente entre dreno e fonte, e não entre 

porta e fonte. 

 O ruído de fase foi detectado na forma de jitter na saída do LNA, quando se aplicou 

ruído flicker nos transistores. Os resultados obtidos mostram que a técnica de cancelamento 

de ruído é eficaz também para diminuir o jitter, uma vez que ocorreu uma redução de 54,19% 

no valor do desvio padrão dos períodos quando se utilizou realimentação resistiva. 

 É importante ressaltar que, no caso em que se considera que a técnica de cancelamento 

de ruído não foi aplicada, a remoção do resistor de realimentação RF modifica o circuito, 
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alterando seu ganho e sua condição de polarização. A comparação entre os circuitos com e 

sem esse resistor deve ser feita, portanto, com algumas ressalvas, uma vez que, na verdade, se 

comparam dois circuitos diferentes. Essa foi, contudo, a maneira encontrada para se analisar a 

validade da técnica com uso da simulação transiente, que é objetivo do trabalho; essa solução 

não é ideal, uma vez que a comparação entre circuitos diferentes pode levar a conclusões 

equivocadas, de modo que a confrontação entre os resultados obtidos com e sem a presença 

do resistor deve ser feita de maneira cuidadosa. As comparações feitas neste trabalho entre o 

circuito que aplica a técnica de cancelamento de ruído e o circuito em que se considera que a 

técnica não é aplicada devem ser entendidas dentro deste contexto, de modo que não 

representam conclusões definitivas acerca da validade da técnica, cuja eficácia é bastante 

controversa. Há, por conseguinte, bastante espaço para estudos e análises posteriores que 

permitiriam a obtenção de conclusões irrefutáveis. 

 Deve-se ressaltar, por fim, que as simulações de ruído no domínio tempo não são 

triviais, encontrando-se grande dificuldade em se gerar e manipular arquivos de texto 

extremamente grandes, com até 100 milhões de dados. A análise do jitter, por exemplo, exige 

que o passo da simulação seja bastante pequeno, para que se tenha resolução suficiente, e, ao 

mesmo tempo, exige longos tempos de simulação, para permitir que se utilizem armadilhas 

lentas, com grande constante de tempo; há, desse modo, uma grande dificuldade 

computacional envolvida. 
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ANEXO A - NETLIST DO CIRCUITO LNA 

 

LNA 

 

.include modelo130n3.lib 

 

Vdd 1 0 1.5 

Vb 77 88 sin(0 0.002 50MEG) 

 

Rac 1 10 1.15k 

RF 7 9 400 

Rs 77 7 25 

RFm 12 8 400 

Rsm 88 8 25 

RL 15 0 500 

RLm 14 0 500 

Racm 1 11 1.15k 

 

C1 1 5 10p 

Cac 9 10 10p 

Cacm 11 12 10p 

C2 18 0 10p 

 

Mb2 2 2 1 1 pmos L=500n W=400u Ad='104p' As='104p' Pd='0.80052m' Ps='0.80052m' 

Mb1 2 2 0 0 nmos L=500n W=10u Ad='2.6p' As='2.6p' Pd='20.52u' Ps='20.52u' 

Mb3 5 2 1 1 pmos L=500n W=400u Ad='104p' As='104p' Pd='0.80052m' Ps='0.80052m' 

M1b 9 7 5 1 pmos L=130n W=80u Ad='20.8p' As='20.8p' Pd='0.16052m' Ps='0.16052m' 

M1a 9 7 0 0 nmos L=130n W=30u Ad='7.8p' As='7.8p' Pd='60.52u' Ps='60.52u' 

M3 1 10 14 0 nmos L=130n W=35u Ad='9.1p' As='9.1p' Pd='70.52u' Ps='70.52u' 

M2b 14 18 16 0 nmos L=130n W=400u Ad='104p' As='104p' Pd='0.80052m' Ps='0.80052m' 

M2a 16 7 0 0 nmos L=130n W=400u Ad='104p' As='104p' Pd='0.80052m' Ps='0.80052m' 

M3m 1 11 15 0 nmos L=130n W=35u Ad='9.1p' As='9.1p' Pd='70.52u' Ps='70.52u' 

M2bm 15 18 17 0 nmos L=130n W=400u Ad='104p' As='104p' Pd='0.80052m' 

Ps='0.80052m' 
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M2am 17 8 0 0 nmos L=130n W=400u Ad='104p' As='104p' Pd='0.80052m' Ps='0.80052m' 

M1bm 12 8 5 1 pmos L=130n W=80u Ad='20.8p' As='20.8p' Pd='0.16052m' Ps='0.16052m' 

M1am 12 8 0 0 nmos L=130n W=30u Ad='7.8p' As='7.8p' Pd='60.52u' Ps='60.52u' 

Mb6 18 3 1 1 pmos L=500n W=400u Ad='104p' As='104p' Pd='0.80052m' Ps='0.80052m' 

Mb5 3 3 1 1 pmos L=500n W=400u Ad='104p' As='104p'Pd='0.80052m' Ps='0.80052m' 

Mb4 3 3 0 0 nmos L=500n W=10u Ad='2.6p' As='2.6p' Pd='20.52u' Ps='20.52u' 

Mb7 18 18 19 0 nmos L=500n W=10u Ad='2.6p' As='2.6p' Pd='20.52u' Ps='20.52u' 

Mb8 19 19 0 0 nmos L=500n W=10u Ad='2.6p' As='2.6p' Pd='20.52u' Ps='20.52u' 

 

.control 

tran 0.5n 2m 

setplot 

setplot tran1 

plot V(77)-V(88) V(15)-V(14) 

.endc 

 

.end  
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ANEXO B - Código para cálculo do jitter  

 

clear all; 

  
load('output_comrf.txt'); 
t=output_comrf(:,2); 
z=smooth(output_comrf(:,3),75); 

 
i=1; 
for k=2:(length(z)-1) 
   if z(k-1)>0 & z(k+1)<0 & z(k)>0 
               minimo5(i)=(t(k)+t(k+1))/2; 
               i=i+1; 
   end 

         
end 

     
l=1; 
for k=1:(length(minimo5)-1) 
   periodo5(l)=minimo5(k+1)-minimo5(k);  
   l=l+1; 
end 

  
mean(periodo5) 
std(periodo5) 

  

 
load('output_semrf.txt'); 

  
t2=output_semrf(:,2); 
z2=smooth(output_semrf(:,3),75); 
 

i=1; 
for k=2:(length(z2)-1) 
   if z2(k-1)>0 & z2(k+1)<0 & z2(k)>0 
               minimo52(i)=(t2(k)+t2(k+1))/2; 
               i=i+1; 
   end 

         
end  

  
l=1; 
for k=1:(length(minimo52)-1) 
   periodo52(l)=minimo52(k+1)-minimo52(k);  
   l=l+1; 
end 

  
mean(periodo52) 
std(periodo52)  
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