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RESUMO
O trabalho consiste no projeto de um combinador de potência em 2,4 GHz
utilizando a tecnologia CMOS 130 nm para que um amplificador de potência (PA)
forneça níveis de potência de saída mais altos do que seus transistores são
capazes de fornecer. A etapa inicial do projeto consistiu na implementação de
sete transformadores no Advanced Design System (ADS) baseados em
indutores das bibliotecas padrões da GLOBALFOUNDRIES. Na sequência, a
partir de resultados de simulações eletromagnéticas com o método dos
elementos finitos, foram selecionados os transformadores com menores perdas
de inserção em 2,4 GHz. Com base nos transformadores escolhidos, foram
implementados seis modelos de combinador de potência no ADS. Pela mesma
metodologia, foi selecionado o combinador de potência mais adequado na
frequência desejada. O combinador de potência escolhido foi simulado na
plataforma software Cadence Virtuoso em simulação com um PA previamente
projetado. O uso do combinador foi validado por resultados de análise load-pull
mostrando que a potência de saída no ponto de compressão de 1 dB do circuito
com dois PAs em paralelo e o combinador de potência foi mais alta do que para
o amplificador individual.

Palavras-chave: Combinador de potência. Amplificador de potência CMOS.
Radiofrequência.

ABSTRACT
This work focuses in designing a 2.4 GHz power combiner in 130 nm
CMOS technology to allow power amplifiers (PAs) to deliver higher output power
levels than their transistors are capable. The initial stage of the project consisted
on the implementation of seven transformers in the software Advanced Design
System (ADS) based on inductors from the GLOBALFOUNDRIES standard
libraries. Then the transformers with the lowest insertion loss in 2.4 GHz were
selected according to electromagnetic simulations using the finite element
method. By using the selected transformers, six power combiner models were
designed in ADS. Through the same methodology, the most suitable power
combiner at the desired frequency was selected. The chosen power combiner
was simulated along with a previously designed PA in the software platform
Cadence Virtuoso. The use of the combiner was validated by load-pull analysis
showing that the output power at the 1 dB compression point of the circuit with
two parallel PAs and the power combiner was greater than for the individual
amplifier.
Keywords: Power combiner. CMOS Power amplifier. Radiofrequency.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 CONTEXTO
O desenvolvimento acelerado de sistemas de comunicação, como redes
de telefonia móvel e redes de área local sem fio (WLANs), demanda técnicas
sofisticadas para aumentar a taxa de transmissão e ao mesmo tempo manter a
eficiência e a qualidade do sistema. Nesse contexto, as tecnologias de quarta
geração de telefonia móvel (4G), usando técnicas como o múltiplo acesso por
divisão de frequência ortogonal (OFDMA), são introduzidas para satisfazer os
critérios de comunicação mais exigentes[1]. Para trazer estes benefícios, essas
técnicas exigem um alto nível de linearidade dos transmissores. Uma solução
nesses aspectos é otimizar o desempenho do amplificador de potência (PA). O
PA exerce um papel fundamental no sistema de comunicação, posicionado no
final da cadeia de transmissão, como indicado na figura 1.
Figura 1 – DIAGRAMA DE BLOCOS DE UM TRANSMISSOR DE RADIOFREQUÊNCIA

FONTE: SANTOS (2016).

A tecnologia CMOS permite a implementação de Systems On Chip (SoCs)
com sua extensa capacidade de processamento, cujo consumo de energia e
custo de fabricação em grande escala diminuíram significativamente [6]. O PA é
um dos circuitos que aproveitam a melhoria da tecnologia e simultaneamente
sofrem por consequências trazidas por ela como a baixa tensão de ruptura dos
transistores [2]. Portanto, PAs no processo CMOS apresentam um grande
desafio: manter alta potência de saída em toda a faixa de operação desejada.
Convencionalmente, amplificadores de potência focam em um único nível de
potência próximo a máxima nominal [5]. Para que o PA forneça níveis de
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potência de saída mais altos do que os transistores de seu estágio de saída são
capazes de fornecer, é utilizada a técnica de combinação de potência[2].
A aplicação de combinadores de potência é adequada em sistemas de
comunicação de dados porque o consumo de energia desses sistemas é variável
conforme o alcance de transmissão e a taxa de dados transmitidos. O
combinador de potência permite reconfigurar os PAs dependendo da demanda
de energia, garantindo o compromisso da linearidade dos PAs com seu
rendimento. Ou seja, os PAs podem ser chaveados para modos de baixo
consumo quando a taxa de dados for baixa e o alcance for curto [4]. Essa técnica
beneficia sistemas de comunicações, aumentando a capacidade e a velocidade
da rede e permitindo, por exemplo, o download de vídeos com alta resolução.
Além disso, ela amplia a eficiência do sistema espectral, suportando mais
dispositivos conectados simultaneamente.
A faixa de frequências de principal interesse neste trabalho se situa
próxima a 2,4 GHz. A utilização desta banda não exige licenciamento, porque
essa frequência é reservada para aplicações na área industrial, cientifica e
médica. Nessa faixa funcionam os dispositivos Bluetooth, telefones sem fio,
fornos de microondas e diversos padrões de WLANs, incluindo IEEE 802.11n[11].
Além disso, um padrão da tecnologia 4G LTE opera em 2,5 GHz.

1.2 OBJETIVO GERAL
Dependendo das frequências de operação e da energia consumida, as
especificações do combinador de potência variam. Esse trabalho tem-se como
objetivo projetar um combinador de potência que opere na frequência de 2,4 GHz
em tecnologia CMOS 130 nm com melhor desempenho que pode ser adaptado
para diversas aplicações em sistemas de comunicações sem fio como WLANs e
redes de telefonia.

1.3 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS
1.3.1

Projetar e identificar os comportamentos de transformadores unitários no
domínio de frequência utilizando simulações eletromagnéticas com o método
dos elementos finitos.
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1.3.2

Projetar o leiaute de combinadores de potência utilizando os transformadores
investigados no passo anterior, simulá-los eletromagneticamente pelo método
dos elementos finitos e analisar os resultados no domínio de frequência.
1.3.3

Simular um combinador proposto com amplificadores de potência para validar
sua funcionalidade.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O estudo bibliográfico tem o objetivo de pesquisar técnicas e fundamentos
de combinadores de potência que otimizem o desempenho de PAs para fornecer
controle dinâmico de potência na saída e manter alta eficiência, em uma
determinada faixa de frequência.
A primeira etapa da revisão é o estudo individual dos transformadores. A
seguir serão apresentados os parâmetros de avaliação dos transformadores e
sua base matemática.
2.1 TRANSFORMADORES INTEGRADOS
Foi utilizado o modelo elétrico equivalente simplificado do
transformador em uma configuração de duas portas e não ideal, ou seja, com
perdas de acoplamento entre a bobina primária e secundária. Podem-se calcular
as indutâncias do primário e do secundário (LP e LS), o coeficiente de
acoplamento magnético (K), os fatores de qualidade primário e secundário (Q P
e QS) e a mínima perda de inserção (ILm) usando os parâmetros de impedâncias
[7]. O modelo equivalente está apresentado na Figura 2.
Figura 2 – TRANSFORMADOR EM CONFIGURAÇÃO DE 2 PORTAS

FONTE: LEITE (2011).

A indutância primária equivalente (Lp) e a indutância secundária
equivalente (Ls) são obtidas a partir dos parâmetros de impedâncias com as
seguintes equações[7]:
𝐿𝑝 =

𝐼𝑚(𝑍11 )
𝜔

(1),

Ls =

Im(Z22 )
ω

(2).

A indutância da espira é determinada por suas características físicas. Por
exemplo, quanto mais largas as trilhas são, menor será a indutância. Ao mesmo
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tempo, a indutância varia diretamente com o comprimento total dos
condutores[12].
O coeficiente de acoplamento magnético k indica a intensidade do
acoplamento magnético entre a bobina primária e secundária, o qual pode variar
de 0 até 1 e é calculado usando as indutâncias equivalentes do primário e
secundário e a indutância mútua (M) [7]:
𝑘=
𝑀=

𝑀
√𝐿𝑝∗𝐿𝑠
𝐼𝑚(𝑍21 )
𝜔

(3),
(4).

O coeficiente de acoplamento magnético cresce com o aumento área de
visada direta entre primário e secundário [7,12].
O fator de qualidade Q de um indutor é definido como a razão entre
energia armazenada e dissipada pelas resistências parasitas em série em uma
determinada frequência. A energia armazenada é influenciada pelas indutâncias
e capacitâncias parasitas do transformador. A posição da camada de metal
utilizado no indutor influencia o fator de qualidade. Quando mais alto o metal for,
menor será o acoplamento parasita com o substrato, portanto maior fator de
qualidade. Por outro lado, o fator de qualidade será baixo quando as trilhas são
estreitas criando maiores resistências parasitas[12]. Nesse modelo, o fator de
qualidade é calculado como a razão entre a parte imaginária e a real de
impedâncias[7]:
𝑄𝑝 =

𝐼𝑚(𝑍11 )
𝑅𝑒(𝑍11 )

(5),

𝑄𝑠 =

𝐼𝑚(𝑍22 )
𝑅𝑒(𝑍22 )

(6).

A perda mínima de inserção é uma métrica muito importante para avaliar
os desempenhos de transformadores integrados. A perda mínima de inserção
leva em consideração os fatores de qualidade e de acoplamento magnético
simultaneamente. Ela corresponde à atenuação causada pela inserção do
componente quando ambas suas portas estão conectadas ao complexo
conjugado de suas impedâncias[7] e pode ser calculada conforme:
𝐼𝐿𝑚 =
𝑥=

1
1+2∗(𝑥−√𝑥 2 +𝑥)

𝑅𝑒(𝑍11 )∗𝑅𝑒(𝑍22 )−[Re(Z12 )]2
[𝐼𝑚(Z12 )]2 +[Re(Z12 )]2

(7),
(8).
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Existem dois tipos de acoplamento magnético entre enrolamentos de
transformador: vertical e lateral. Na figura 3, o transformador A com acoplamento
magnético vertical, possui os indutores primário e secundário em níveis de
metais diferentes. O benefício dessa topologia é a maior área de acoplamento.
O transformador B com acoplamento magnético lateral, possui os indutores
primário e secundário em mesmo nível de metais. As vantagens disso são os
acoplamentos parasitas ao substrato dos primário e secundário são idênticos e
a utilização de apenas um nível de metal [7].
Figura 3 – TRANSFORMADOR A COM ACOPLAMENTO VERTICAL E TRANSFORMADOR B
COM ACOPLAMENTO LATERAL

A

B

FONTE: LEITE (2011).

As formas dos enrolamentos são diversas, nesse trabalho estudam-se os
dois principais formatos: quadrados e octogonais. Quando os transformadores
de topologia quadrada e octogonal possuem o mesmo diâmetro e a mesma
largura de trilha, o transformador quadrado apresenta maior indutância e o
transformador octogonal demonstra melhores fatores de qualidade. Portanto,
pode-se afirmar que o transformador octogonal possui proporcionalmente menor
resistência e capacitância parasitas do que a indutância. Isso implica que, com
o mesmo coeficiente de acoplamento, transformador octogonal terá a menor
perda mínima de inserção[7]. Os transformadores quadrada e octogonal estão
mostrados na figura 4.

18
Figura 4 – TRANSFORMADOR A COM ENROLAMENTO QUADRADA E TRANSFORMADOR
B COM ENROLAMENTO OCTOGONAL

A

B

FONTE: LEITE (2011).

2.2 TECNOLOGIA CMOS 130 NM
Os transformadores neste projeto utilizam tecnologia CMOS 130 nm da
GLOBALFOUNDRIES. Essa tecnologia é amplamente usada em aplicações sem
fio de baixo custo e alto desempenho como WLAN, aparelhos celulares e GPS.
Ela oferece até 8 camadas de metais entre elas, LY (Al), E1 (Cu), MA (Al) são
apropriados para indutores de alto fator de qualidade que são aplicados nesse
trabalho[9]. A figura 5 ilustra as posições das 8 camadas de metais.
Figura 5 – CAMADAS DE METAIS DA TECNOLOGIA

FONTE: GLOBALFOUNDRIES (2015).
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2.3 COMBINADOR DE POTÊNCIA
A segunda etapa da revisão é o estudo dos combinadores integrados.
Como os transistores CMOS de baixa tensão limitam a potência de saída de PAs
individuais, para atingir maior potência, é introduzida a técnica de combinador de
potência. Essa tecnologia combina a saída de potência de vários PAs para
fornecer potências de saída maiores [1]. Os combinadores de potência podem
ser classificados em duas categorias: em série ou em paralelo. A figura 6 mostra
o esquemático de um combinador de potência em paralelo. O combinador em
série soma as tensões de saída e o combinador em paralelo soma as correntes
dos elementos individuais. A impedância de entrada do combinador em série é
mantida quando o número de caminhos do combinador é aumentado, porém a
impedância do combinador em paralelo é incrementada na mesma condição. Por
exemplo, o combinador em paralelo de 4 caminhos terá 200 Ω como impedância
de entrada com carga de 50 Ω. Portanto, os amplificadores podem somente
utilizar os transistores com menor tamanho, que fornecem menor potência. Esse
trabalho foca no combinador em série, porque ele fornece maior potência de
saída [4,14]. A figura 7 mostra um combinador de potência baseado em
transformador ligado em série. Os enrolamentos primários são alimentados por
amplificadores e seus secundários são ligados em série. Como os PAs operam
de maneira independente, alguns deles podem ser desligados quando a
demanda de potência é baixa, facilitando o controle de energia [1].
Figura 6 – DIAGRAMA DE COMBINADOR DE POTÊNCIA DE 4 ENTRADAS COM
CONEXÃO EM PARALELO

FONTE: ZHAO (2015).
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Figura 7 – DIAGRAMA DE COMBINADOR DE POTÊNCIA DE N ENTRADAS COM CONEXÃO
EM SÉRIE

FONTE: CHOWDHURY (2009).

O trabalho consiste em projetar combinadores de potência integrados de
duas entradas baseado em dois transformadores idênticos. A figura 8 apresenta
um exemplo de combinador com estas características.
Figura 8 – LEIAUTE DO COMBINADOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA

FONTE: CHOWDHURY (2009).

Um aspecto importante a ser considerado quando se projeta o
combinador é o acoplamento entre os enrolamentos adjacentes. Caso as
correntes fluam em sentidos opostos, o acoplamento entre elas será negativo,
prejudicando a eficiência do combinador. Para evitar esse efeito, podem-se
projetar os transformadores com formato hexagonal, os quais não possuem
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trilhas paralelas com transformadores adjacentes ou maximizar a distância entre
os transformadores adjacentes [10]. A figura 9 mostra um combinador de
potência projetado para minimizar o efeito de acoplamento adjacente.
Figura 9 – COMBINADOR DE POTÊNCIA DE 4 ENTRADAS COM TRANSFORMADORES
HEXAGONAIS

FONTE: LIU (2008).

Para obter os valores exatos dos parâmetros de avaliação, foi usado o
software ADS que é extensivamente utilizado na área de eletrônica para
radiofrequência, microondas e aplicações digitais de alta velocidade por
empresas e pesquisadores nas áreas de comunicações sem fios, redes e
indústrias aeroespaciais.
2.4 SIMUAÇÃO ELETROMAGNÉTICA
A confiabilidade da simulação eletromagnética pelo método de elementos
finitos no software ADS foi estudada nos trabalhos anteriores. Por esse método
foram simulados e investigados alguns parâmetros de avaliação dos indutores
da biblioteca cmrf8sf fornecida no design kit da tecnologia CMOS 130 nm da
GLOBALFOUNDRIES. Com a fabricação desses elementos passivos, foi
possível medir os mesmos parâmetros de avaliação. Comparando-se os
resultados simulados e medidos, concluiu que as simulações eletromagnéticas
conseguem prever o comportamento dos indutores com alta precisão. No pior
caso, as simulações eletromagnéticas apresentaram uma variação de 15,7% no
fator de qualidade máximo, 2,3% na frequência de ressonância e 9,9% na
indutância[15].
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3.TRANSFORMADORES INDIVIDUAIS
3.1 MATERIAIS E MÉTODOS
Primeiramente foi selecionado um indutor como base para formar
transformadores. Esse indutor é do tipo symindP, da biblioteca cmrf8sf fornecida
no design kit da tecnologia CMOS 130 nm da GLOBALFOUNDRIES. Ele tem
diâmetro externo de 190 µm e largura de trilhas de 5 µm, com formato octogonal
e é simétrico em relação às suas duas portas, que possuem um ponto central de
referência. Ao combinar dois indutores, é formado um transformador que possui
dois tipos de acoplamentos: vertical e lateral. As Figura 10 e 11 mostram como
são estabelecidos o acoplamento vertical e horizontal respectivamente.
Figura 10 – VISTA LATERAL DE TRANSFORMADOR COM ACOPLAMENTO VERTICAL.

FONTE: A autora (2017).
Figura 11 – VISTA 3D DE TRANSFORMADOR COM ACOPLAMENTO LATERAL.

FONTE: A autora (2017).

Nesse trabalho, o diâmetro dos transformadores foi considerado como a
maior distância entre as bobinas dos transformadores. A Figura 12 ilustra como
foram definidos o tamanho de diâmetro e a largura de trilhas primárias e
secundárias visualmente.
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Figura 12 – DIÂMETRO E LARGURA DE TRILHAS DE TRANSFORMADOR OCTOGONAL.

W

D

FONTE: A autora (2017).

Em seguida, foram projetados sete modelos de transformadores variando
o diâmetro, a largura de trilha, os níveis de metais, os números de voltas de
bobinas e os tipos de acoplamento. O quadro 1 mostra as principais
características físicas dos setes transformadores.
Modelo

QUADRO 1 – AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS TRANSFORMADORES
Diâmetro
Largura de trilhas
Número de
Níveis de metal
Tipo de
voltas

Transformador

190 µm

1
Transformador

300 µm

2
Transformador

190 µm

3
Transformador

300 µm

4
Transformador

190 µm

5

acoplamento

Primário:15 µm

Primário: 1

Primário: MA

Secundário: 5 µm

Secundário: 2

Secundário: E1

Primário: 15 µm

Primário:1

Primário: MA

Secundário: 5 µm

Secundário: 2

Secundário: E1

Primário: 5 µm

Primário: 1

Primário: MA

Secundário: 5 µm

Secundário: 2

Secundário: MA

Primário: 5 µm

Primário: 1

Primário: MA

Secundário: 5 µm

Secundário: 2

Secundário: MA

Primário: 5 µm

Primário: 1

Primário:

Secundário: 5 µm

Secundário: 2

MA&E1

Vertical

Vertical

Lateral

Lateral

Lateral

Secundário:
MA&E1
Transformador

190 µm

6
Transformador
7

190 µm

Primário: 5 µm

Primário: 3

Primário: MA

Secundário: 5 µm

Secundário: 3

Secundário: LY

Primário: 25 µm

Primário: 1

Primário: MA

Secundário: 5 µm

Secundário: 3

Secundário: E1

FONTE: A autora (2017)

Vertical

Vertical
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As figuras

13-19

apresentam

as vistas

tridimensionais dos 7

transformadores projetados.
Figura 13 – VISTA 3D DO
TRANSFORMADOR 1

Figura 14 – VISTA 3D DO
TRANSFORMADOR 2

FONTE: A autora (2017).

FONTE: A autora (2017).

Figura 15 – VISTA 3D DO
TRANSFORMADOR 3

Figura 16 – VISTA 3D DO
TRANSFORMADOR 4

FONTE: A autora (2017).

FONTE: A autora (2017).

Figura 17 – VISTA 3D DO
TRANSFORMADOR 5

Figura 18 – VISTA 3D DO
TRANSFORMADOR 6

FONTE: A autora (2017)

FONTE: A autora (2017)
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Figura 19 – VISTA 3D DO TRANSFORMADOR

7

FONTE: A autora (2017)

3.2 RESULTADOS
Foram implementados os sete transformadores na plataforma ADS, a qual
fornece simulação eletromagnética 3D completa com base no método de
elementos finitos (FEM). Utilizou-se esse simulador para investigar os
parâmetros S dos transformadores no domínio de frequência de 0 até 20 GHz.
Aplicando esses resultados nas equações do modelo elétrico equivalente,
podem-se obter as indutâncias do primário e do secundário o coeficiente de
acoplamento magnético, os fatores de qualidade primário e secundário e perda
mínima de inserção.
3.21 INDUTÂNCIA PRIMÁRIA (Lp) E INDUTÂNCIA SECUNDÁRIA (Ls)
Foi possível obter as indutâncias primárias e secundarias dos sete
modelos de transformadores ao longo da frequência de 20 GHz. As indutâncias
primárias, secundárias e as frequências de ressonâncias dos transformadores
dos sete modelos na frequência mais baixa de 1 GHz são apresentadas no
quadro 2. O gráfico 1 demonstra os comportamentos de Lp e o gráfico 2
apresenta os comportamentos da Ls dos sete modelos na faixa de frequência de
1 GHz até 5 GHz, que é mais importante para esse trabalho.
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QUADRO 2 – INDUTÂNCIAS SIMULADAS DOS TRANSFORMADORES EM 1 GHz

Transformador

1

2

3

4

5

6

7

Indutância do
Primário
(nH)

0,31

0,57

0,36

0,74

0,31

2,15

0,25

Indutância do
Secundário (nH)
Frequência de
Ressonância
(GHz)

1,27

2,33

0,97

2,12

0,85

2,24

2,34

18,2

10,3

21,8

12,7

19,6

9,3

11,5

FONTE: A autora (2017).
GRÁFICO – 1 INDUTÂNCIAS PRIMÁRIAS DOS TRANSFORMADORES
3,00E-09

2,50E-09

Lp(H)

2,00E-09

1,50E-09

1,00E-09

5,00E-10

0,00E+00
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Frequência (GHz)
Transformador 1
Transformador 3
Transformador 5
Transformador 7

Transformador 2
Transformador 4
Transformador 6

FONTE: A autora (2017).

4,5

5
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GRÁFICO – 2 INDUTÂNCIAS SECUNDÁRIAS DOS TRANSFORMADORES
3,00E-09

2,50E-09

Ls(H)

2,00E-09

1,50E-09

1,00E-09

5,00E-10

0,00E+00
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Frequência(GHz)
Transformador 1

Transformador 2

Transformador 3

Transformador 4

Transformador 5

Transformador 6

Transformador 7
FONTE: A autora (2017)

Os transformadores 1 e 2 apenas possuem diâmetros diferentes. Ao
observar os gráficos das indutâncias deles, pode-se notar que as indutâncias
primária e secundária do transformador 2, cujo diâmetro é maior, possuem
valores mais elevados, já que o comprimento total dos condutores também é
maior.
O transformador 5 possui uma camada de metal (E1) a mais do que o
transformador 3. Exceto por esse aspecto, o transformador 5 apresenta as
mesmas características físicas do transformador 3. Como a espessura total das
trilhas do transformador 3 é menor, as indutâncias são maiores.
O transformador 7 apresenta a menor indutância primária por ter somente
uma trilha que é mais larga. Ao mesmo tempo mostra comportamento muito
adequado na indutância secundária porque possui três voltas e, portanto, um
maior comprimento total.
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As indutâncias mais altas são do transformador 6. Esse resultado, além
de ser influenciado pelo número mais alto de voltas, também é influenciado pela
largura de trilha.
3.22 O COEFICIENTE DE ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (K)
O coeficiente de acoplamento magnético é calculado no ADS® com a
frequência de 1 até 20 GHz. O coeficiente de acoplamento magnético dos sete
modelos na frequência mais baixa de 1 GHz são apresentadas no quadro 3. O
gráfico 3 apresenta o coeficiente de acoplamento magnético dos sete modelos
na faixa de frequência de 1 GHz até 5 GHz.
QUADRO 3 – COEFICIENTE DE ACOPLAMENTO MAGNÉTICO SIMULADO DOS
TRANSFORMADORES EM 1GHz

Transformador

1

2

3

4

5

6

7

Coeficiente de
acoplamento
magnético

0,72

0,76

0,68

0,72

0,72

0,61

0,74

FONTE: A autora (2017).
GRÁFICO – 3 COEFICIENTE DE ACOPLAMENTO MAGNÉTICO DOS TRANSFORMADORES
0,8

K

0,75

0,7

0,65

0,6
1

1,5

2

2,5

3

3,5

Frequênica (GHz)

4

4,5

Transformador 1

Transformador 2

Transformador 3

Transformador 4

Transformador 5

Transformador 6

Transformador 7

FONTE: A autora (2017).
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Ao comparar as curvas dos transformadores 1 e 2, pode-se notar que até
5 GHz o transformador 2, cujo diâmetro é maior, apresenta valores superiores.
Isso confirma que o acoplamento magnético é mais forte quando maior for a área
de superposição do primário e secundário. A mesma observação é válida para o
coeficiente de acoplamento superior do transformador 4 em relação ao 3.
Ao comparar as curvas do transformador 5 e transformador 3, pode
perceber que o transformador 5, o qual possui duas camadas de metais, tem o
coeficiente de acoplamento magnético mais elevado. Essa melhoria é devida ao
aumento da área de acoplamento entre os indutores.
O baixo coeficiente de acoplamento magnético do transformador 6 está
relacionado com a camada de metal do indutor secundário (LY). Como neste
caso, o secundário está mais distante da camada mais alta (MA), que constitui o
primário, o acoplamento é mais fraco.
Os desempenhos do transformador 7 e do 2 são superiores. Os dois
consistem em acoplamento vertical com grande área de acoplamento. O
transformador 2 possui maior diâmetro entre os transformadores de acoplamento
vertical e o sétimo transformador possui maior números de voltas nos primários
e secundários.
Os setes transformadores apresentam o coeficiente de acoplamento
magnético de valores superiores a 0,6 durante a faixa de 1 GHz até 5 GHz, ou
seja, são todos adequados para futuras aplicações considerando esse
parâmetro de avaliação.
3.23 O FATOR DE QUALIDADE DO TRANSFORMADOR PRIMÁRIO (Qp) E
SECUNDÁRIO (Qs)

Foram investigados os fatores de qualidade do transformador primário
(Qp) e secundário (Qs) com frequência de 1 GHz até 20 GHz. Os melhores
valores dos fatores de qualidade dos sete modelos são apresentados no
quadro 4.
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QUADRO 4 – FATORES DE QUALIDADE SIMULADOS DOS TRANSFORMADORES

Transformador

1

2

3

4

5

6

7

Fator de
qualidade
primário

19,09

15,76

9,33

13,43

7,97

10,16

18,29

Fator de
qualidade
secundário

11,33

9,18

9,17

13,85

10,65

1,92

11,71

FONTE: A autora (2017).

O gráfico 4 apresenta o fator de qualidade primário dos sete modelos na
faixa de frequência de 1 GHz até 5 GHz e o gráfico 5 apresenta o fator de
qualidade secundário para a mesma faixa de frequências.
GRÁFICO – 4 FATORES DE QUALIDADE PRIMÁRIOS DOS TRANSFORMADORES
20
18
16
14

Qp

12
10

8
6
4
2
0
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Frequência (GHz)
Transformador 1

Transformador 2

Transformador 3

Transformador 4

Transformador 5

Transformador 6

Transformador 7

FONTE: A autora (2017).
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GRÁFICO – 5 FATORES DE QUALIDADE SECUNDÁRIOS DOS TRANSFORMADORES
15

12

Qs

9

6

3

0

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Frequência (GHz)
Transformador 1

Transformador 2

Transformador 3

Transformador 4

Transformador 5

Transformador 6

Transformador 7

FONTE: A autora (2017).

Ao comparar as curvas dos transformadores 1 e 2, pode-se concluir que,
nas frequências mais baixas, o transformador 2 com maior diâmetro tem
desempenho melhor. Pode-se notar também que as curvas dos transformadores
3 e 4 confirmam esta observação. Nota-se ainda que sua faixa de frequência de
operação é menor devido ao aumento da capacitância parasita entre condutores
e substrato.
Ao comparar as curvas dos transformadores 3 e 5, pode-se notar que o
fator de qualidade primário do transformador 3 é superior durante toda a faixa de
frequência, isso porque o transformador 3 utiliza a camada de metal MA que é a
camada mais alta, apresentando acoplamento de substrato mais fraco.
O transformador 6 apresenta o fator de qualidade primário baixo por causa
da capacitância de acoplamento e resistências devidas às trilhas estreitas. O
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fator de qualidade secundário muito baixo está relacionado com o nível de metal
LY que é mais fino e está em uma posição mais perto de substrato.
Pode ser observado que o transformador do sétimo modelo apresenta o
melhor fator de qualidade primário durante 1 GHz até 5 GHz, e o melhor fator de
qualidade secundário de 1 GHz até 3GHz. Esse resultado está relacionado com
a largura da trilha do indutor primário que é maior, portanto possuindo menor
capacitância parasita.
4.24 A PERDA MÍNIMA DE INSERÇÃO (ILm)
Foram investigadas perdas mínimas de inserção dos sete modelos dos
transformadores ao longo da frequência de 1 GHz até 20 GHz. O quadro 5
apresenta os melhores valores da perda mínima de inserção dos sete
transformadores e os valores da ILm em 2,4 GHz. O gráfico 6 mostra a perda
mínima de inserção dos sete modelos dos transformadores durante a faixa de
frequência de 1 GHz até 5 GHz.
QUADRO 5 – OS MELHORES VALORES DA PERDA MÍNIMA DE INSERÇÃO DOS
TRANSDORMADERES

Transformador

1

2

3

4

5

6

7

Perda mínima
de inserção
(ILm) (dB)

0,70

0,75

1,20

0,78

1,16

1,73

0,65

Perda mínima
de inserção
(ILm) (dB) em
2,4 GHz

1,61

1,33

2,65

1,62

2,60

4,29

1,06

FONTE: A autora (2017).
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GRÁFICO – 6 A PERDA MÍNIMA DE INSERÇÃO DOS TRANSFORMADORES
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FONTE: A autora (2017).

Pode ser observado que o transformador 7 demostra melhor desempenho.
Esse fenômeno é coerente com os resultados anteriores, pois o transformador 7
possui alto Qp, Qs e k durante a mesma faixa. Os transformadores 4 e 1 se
comportam de maneira muito similar nessa avaliação e possuem os valores de
k parecidos. O transformador 1 tem Qp bem superior e Qs muito inferior do que
o transformador 4, de modo que seus os efeitos se compensam.
Para atender a proposta do trabalho de projetar um combinador de
potência que opere na frequência de 2,4 GHz, foram escolhidos dois modelos de
transformadores: os transformadores 1 e 7. Essa resolução foi tomada com base
nos valores de ILm. Apesar de que o transformador 2 apresenta ILm ligeiramente
melhor do que o transformador 1, a área ocupada pelo transformador 2 é muito
maior, o que eleva o custo de fabricação do combinador de potência.
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4. COMBINADORES INTEGRADOS
4.1 MATERIAIS E MÉTODOS
Primeiramente, foram integrados dois transformadores 1 para formar os
combinadores 1, 2 e 3. Somente a distância entre as trilhas mais externas dos
transformadores foi variada nesses leiautes. O leiaute do combinador 1 está
ilustrado na figura 20, indicando como foram considerados a distância entre as
trilhas mais externas e comprimento total do combinador. Os leiautes dos
combinadores 2 e 3 estão apresentados nas figuras 21 e 22 respectivamente.
Figura 20 – LEIAUTE DO COMBINADOR DE POTÊNCIA 1

410 µm

30 µm

FONTE: A autora (2017).
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Figura 21 – LEIAUTE DO COMBINADOR
DE POTÊNCIA 2

FONTE: A autora (2017).

Figura 22 – LEIAUTE DO COMBINADOR
DE POTÊNCIA 3

FONTE: A autora (2017).

Foram implementados dois transformadores 1 para formar o Combinador
4 e dois transformadores 7 para formar os combinadores 5 e 6. A distância entre
as trilhas mais externas dos transformadores foi mantida como 30 µm. Os
combinadores 4 e 5 apresentam rotação de 30 graus em relação ao eixo e o
combinador 7 usa rotação de 22,5 graus. Os leiautes dos combinadores 4, 5 e 6
estão ilustrados nas figuras 23, 24 e 25 respectivamente.
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Figura 23 – LEIAUTEDO COMBINADOR
DE POTÊNCIA 4

Figura 24 – LEIAUTE DO COMBINADOR
DE POTÊNCIA 5

FONTE: A autora (2017).

FONTE: A autora (2017)
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Figura 25 – LEIAUTE DO COMBINADOR DE POTÊNCIA 6

FONTE: A autora (2017).

As características físicas dos seis modelos de combinadores de potência
com diferentes distâncias entre as trilhas mais externas e graus da rotação em
relação ao eixo horizontal estão apresentadas no quadro 6.
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Combinador

QUADRO 6 – AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS COMBINADORES
Transformador
Distância entre as
Rotação em
Comprimento total
utilizado

trilhas mais

relação ao eixo

externas

horizontal

do combinador

1

Transformador 1

30 µm

0°

410 µm

2

Transformador 1

60 µm

0°

440 µm

3

Transformador 1

90 µm

0°

470 µm

4

Transformador 1

30 µm

30°

438 µm

5

Transformador 7

30 µm

30°

438 µm

6

Transformador 7

30 µm

22,5°

442 µm

FONTE: A autora (2017)

4.2 RESULTADO
O parâmetro de avaliação para investigar o comportamento dos
combinadores é a ILm. A faixa de frequência simulada no ADS® é de 1 GHz até
5 GHz e o método utilizado para a simulação eletromagnética continua sendo
elementos finitos. O esquemático do sistema simulado é apresentado na figura
26. O bloco A é a porta de entrada, o bloco B é um divisor de potência ideal, o
bloco C é o combinador de potência projetado e o bloco D é a porta de saída. As
ILms dos combinadores de potências estão mostradas no gráfico 7.
Figura 26 – ESQUEMÁTICO DE TESTE DOS COMBINADORES

FONTE: A autora (2017)
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GRÁFICO – 7 PERDA MÍNIMA DE INSERÇÃO DOS COMBINADORES DE POTÊNCIA
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FONTE: A autora (2017).

Pode ser notado que a ILm dos combinadores de potência 1 e 2 são bem
semelhantes. O aumento da distância de afastamento entre os transformadores
não foi suficiente para impedir o acoplamento entre os enrolamentos adjacentes,
portanto não melhorou ILm. Porém, a ILm do combinador 3 demostra valores
bem mais adequados do que os combinadores 1 e 2. Esse resultado comprova
que a distância de afastamento entre os transformadores foi suficiente para
diminuir acoplamento parasita. O combinador 4 apresentou melhor desempenho
entre os combinadores que utilizaram os transformadores 1. A rotação dos
transformadores previne o acoplamento entre os enrolamentos adjacentes
porque as correntes que fluem nos enrolamentos não estão mais paralelas. Esse
fundamento também explica o desempenho superior do combinador de
potência 6 comparado com o do combinador 5, sendo que os dois usam
transformadores 7. O quadro 7 apresenta os valores da perda mínima de
inserção dos seis combinadores em 2,4 GHz.
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QUADRO 7 – OS VALORES DA PERDA MÍNIMA DE INSERÇÃO DOS
COMBINADORES EM 2,4 GHz

Combinador

1

2

3

4

5

6

Perda mínima
de inserção
(ILm) (dB) em
2,4 GHz

2,21

2,15

1,63

1,47

1,26

1,06

FONTE: A autora (2017).

Com o resultado de ILm dos combinadores, é possível selecionar o
combinador de potência 6 como o combinador mais adequado na faixa de 2,4
GHz.
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5. APLICAÇÃO DE COMBINADORES INTEGRADOS
5.1 MATERIAIS E MÉTODOS
O PA foi projetado em tecnologia CMOS 130 nm em 2,4 GHz com
potência de saída selecionável. A figura 27 mostra o esquemático do PA. O bloco
A é o circuito de casamento de impedância de entrada, o bloco B é circuito de
estágio de ganho, o bloco C é o circuito de casamento de impedância
intermediário, o bloco D é circuito de estágio de potência, o E é o circuito de
casamento de saída e o F é circuito de referência de tensão[11]. Nesse trabalho,
somente usam-se os blocos C, D, E, F e o PA é configurado para o modo de
maior ganho.
Figura 27 – ESQUEMÁTICO DO AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

FONTE: SANTOS (2016).

Para avaliar o combinador de potência projetado anteriormente, utilizouse a análise load-pull do software Cadence Virtuoso. Essa análise serve para
determinar o casamento de impedância, varrendo os coeficientes de reflexão de
saída. O resultado dessa análise mostra o aumento da potência de saída no
ponto de compressão de 1 dB (OCP1dB) com a impedância de carga alcançando
seu valor ótimo [13].
Primeiramente, aplica-se o PA individual na análise load-pull como no
diagrama apresentado na figura 28 e o esquemático da figura 29. Na figura 29,
o bloco A é a porta de entrada, o B é o PA e o bloco C é a porta de saída.
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Figura 28 – DIAGRAMA DE BLOCOS DE TESTE DO PA SIMPLES

FONTE: A autora (2017).
Figura 29 – ESQUEMÁTICO DE TESTE DO PA SIMPLES

FONTE: A autora (2017).

Para poder investigar o comportamento do combinador 6 integrado com
os PAs, foi criado um componente usando o arquivo de parâmetros S
correspondente ao comportamento do combinador de potência obtido
anteriormente. Esse componente contém ainda indutores e capacitores ideais
acrescentados para casamento de impedância e está apresentado na figura 30.
Figura 30 – ESQUEMÁTICO DO COMBINADOR 6

FONTE: A autora (2017).
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O sistema final consiste em dois PAs idênticos, o componente Balun ideal
da biblioteca rflib do Cadence Virtuoso, que transforma um sinal simples em dois
sinais com defasagem de 180 graus sem perda (sinal diferencial) e o
Combinador 6. O diagrama na figura 31 mostra o sistema final.
Figura 31 – DIAGRAMA DE BLOCOS DE TESTE DO PA COM COMBINADOR DE
POTÊNCIA

FONTE: A autora (2017).

Foi feita a análise load-pull com o sistema final. Seu circuito está
apresentado na figura 32. O bloco A é a porta de entrada, o bloco B é o balun, o
bloco C é dois amplificadores idênticos, o bloco D é o combinador de potência
do modelo 6 e o bloco E é a porta de saída.
Figura 32 – E ESQUEMÁTICO DE TESTE DO PA COM COMBINADOR DE POTÊNCIA

FONTE: A autora (2017).

5.2 RESULTADO
Com as análises load-pull, podem-se obter as potências de saída com
os ótimos valores de impedância de carga. O quadro 8 apresenta os valores de
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potência de saída de PA individual e do sistema de dois PAs com combinador
de potência.
QUADRO 8 – OS MELHORES VALORES DA PERDA MÍNIMA DE INSERÇÃO DOS
TRANSDORMADERES

Esquemático

Frequência

OCP1dB

de operação

(dBm)

(GHz)
Amplificador de potência individual

2,4

19,21

Dois PAs integrados com

2,4

20,06

combinador de potência
FONTE: A autora (2017).

O aumento do OCP1dB comprova a funcionalidade do combinador de
potência projetado. A potência de saída do amplificador individual corresponde
a 83,34 mW e a saída do circuito com combinador equivale 101.39 mW. Portanto,
com a aplicação do Combinador 6, a saída foi elevada por 21%. Esse resultado
poderá ser melhorado caso haja o casamento de impedância na saída dos PAs
com a entrada do combinador de potência.
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6. CONCLUSÃO
No total foram investigados sete transformadores baseados nos indutores
das bibliotecas padrões da tecnologia CMOS 130 nm da GLOBALFOUNDRIES
no ADS. As características físicas que variam entre os sete transformadores são
o diâmetro, os níveis de metais usados, a largura de trilha, os números de voltas
de bobinas e os tipos de acoplamento. Com a simulação FEM, foi possível
caracterizar seus desempenhos no domínio da frequência utilizando parâmetros
como indutâncias, fator de acoplamento, fator de qualidade e perda mínima de
inserção. Ao comparar os transformadores de diferentes modelos em termos de
perda mínima de inserção em 2,4 GHz e área ocupada, é possível selecionar os
transformadores com melhor desempenho, que são os Transformador 1 e 7.
Com base nos transformadores escolhidos, foram projetados seis
modelos de combinadores de potências, com diferentes distâncias entre as
trilhas mais externas e graus de rotação em relação ao eixo horizontal. O
combinador de potência do sexto modelo demostrou desempenho superior aos
outros combinadores com ILm de 1,06 dB em 2,4 GHz. Isso é devido às posições
dos transformadores que evitam o acoplamento entre os enrolamentos
adjacentes. A rotação dos transformadores aplicada ao Combinador 6 se
mostrou uma solução melhor para diminuir esse tipo de acoplamento parasita,
do que simplesmente aumentar a distância entre os transformadores porque
economiza a área total consumida pelo projeto, o que é um fator extremamente
importante quando se projetam circuitos integrados.
A validação do Combinador de potência 6 foi feita com a integração de
PAs no software Cadence Virtuoso com a análise load-pull. Ao comparar a
potência da saída do PA no ponto de compressão de 1 dB e a potência da saída
do sistema que utiliza os dois PAs em paralelo e o combinador de potência
projetado, pode-se concluir que o uso de combinador auxiliou os PAs a produzir
potências de saída 21% superiores. Portanto, foi atingido o objetivo final do
trabalho: projetar um combinador de potência na frequência de 2,4 GHz para
produzir maior potência de saída do que os transistores do PA conseguem.
O próximo passo para um estudo futuro seria casar a impedâncias na
saída dos PAs com a impedância na entrada do combinador de potência. Com o
casamento perfeito da impedância, provavelmente o sistema vai fornecer o
dobro da potência do amplificador individual com a perda de 1,06 dB.
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