magneetosfera de Júpiteer situam-se entrre a banda dos 17
7 m e os 10 m, m
mas na
verdad
de é perfeitamennte possível enconntrar bursts até mesmo
m
saindo dee HF e
entran
ndo em VHF nos 6, 4 e 2 metros.

L-Burrsts da magnetosfera de Júpiter, nna banda dos 15 metros com o reeceptor
ligado
o diretamente à antena bigodess de gato instaalada dentro do sótão,
directtamente, com o LNA
L
(sem pre-am
amplificar o sinal recebido nos terrminais
da an
ntena). Gostar de
d radioastronom
mia, assim bem como qualquerr outra
actividade dentro do radioamadorismo
r
o, implica não teemer o ruído; Maais até,
gostarr-se de ruído, aprender
a
a anallisar, a interpretar e compreender os
difereentes tipos de sina
ais e ondas.

1-Fernando Roque
MRAD
Sócio da AM
CAN CEPTT Categoria 1: CT7ABII
Licenciaturaa Artes Plásticas e Liceenciatura em Filosofia
Curso de Eleectrónica Analógica e Digital
Professor dee 3º Ciclo e ensino secu
undário
Formador
Contacto: ctt7abi@gmail.com ww
ww.qrz.com/db/CT7ABII
Fig.10 - Espectroograma da detecção d o L-Burst da magneetosfera de Júpiter.

A figu
ura 10 é uma cóópia da imagem no
n ecrã mostran
ndo o espectrograama de
audioffrequência de um
m dos meus radiootelescópios a opeerar na detecção de S e

Am
mplificaçãão paraméétrica em circuitos de
rád
dio integraados em tecnologia
t
a CMOS
João P. Oliveira1 e João Goes2
d aspetos maiss importante quee marca todo o processo evoluttivo da
Um dos
topolo
ogia de receptoores de rádio é a procura sisstemática de téccnicas,
config
gurações de circuuito e dispositivos que permitam incrementar
i
o seuu nível
de seensibilidade. Fooi assim considderado ser inco
ontornável evitarr-se a
amplificação de sinal entre a antena e o misturador, o que se traduziiu pela
introd
dução de um ampplificador de baixxo ruído (LNA) à entrada da caddeia de
recepçção. Também do ponto de vista do
d (factor de) ruído (referido à enntrada),
este amplificador
a
perm
mite reduzir subsstancialmente a influência
i
do facctor de
ruído quer do misturaddor quer dos outroos blocos constitu
uintes que se seguuem na
cadeiaa. Todavia esta redução só é efectiva desde que este amplifficador
dispon
nha de ganho aceeitável e que ele próprio não introduza demasiadoo ruído
(daí a sua designação dde LNA).
Tem-sse verificado ao llongo das últimaas três décadas, que a implementaação do
LNA, quer a nível da electrónica discrreta quer ao níveel do circuito inteegrado,
onversão de tenssão em
tem sido construída eem torno da trannscondutância (co
corren
nte) associada aoo transístor que é utilizado como elemento activo. Tratase, por isso, de um
m amplificador com transcondu
utância, cujo vvalor é
determ
minado pela corrrente de polarizaação do dispositiivo. O transístorr como
elemeento activo tornouu-se dominante e isto deve-se ao contínuo
c
incremeento de
desem
mpenho (quer no dispositivo de juunção bipolar qu
uer, principalment
nte, nos
transísstores de efeito-dde-campo, metal-óóxido-semicondu
uctor, MOS) ao nnível da
transccondutância mas, sobretudo, ao níível da frequênciia máxima de opperação
permiitida pelas mais rrecentes tecnologgias de circuito in
ntegrado. Por exeemplo,
em teecnologias CMOS
S muito recentess (e.g., 28 nm dee dimensão mínim
ma) a
frequêência de transiçãão (fT) transístor MOS já ultrapasssou a barreira ddo 200
GHz.
Todav
via, a utilização dde transcondutânccia não é a única opção para se traansferir
energiia de uma fonte ppara o sinal útil. Na realidade, essta transferência ppoderá
ser co
oncretizada atravéés da variação de um parâmetro dee um elemento reeactivo,

injectta energia no circuito através da alteração periód
dica da capacidade que
esta provoca
p
no conden
nsador variável. PPartindo do princcípio de conversaçção de
energia, as expressõe
es de Manley-R
Rowe estabelecem
m as relações entre
e
a
potên
ncia do sinal de entrada, vi(t), ppotência do oscilador local, vp(tt), e a
potên
ncia de saída vo(tt). Por exemplo, se a frequência de saída fo for igual
i
à
soma da frequência de entrada e da freqquência do oscilador, isto é fo = fi + fp, as
relaçõ
ões de Manley-R
Rowe permitem eestimar um ganh
ho de potência máximo
m
dado por G= fo / fi, e que não depeende da caracterrística do condeensador
variáv
vel.
Quando se pretende ob
bter um amplificaador sem converssão de frequênciaa, isto é
fo = fi, com fp = 2 fi, a estrutura ante
terior reduz-se ao
o que é designaado por
ampliificador paramétrico de “resistênciia-negativa” com
m degeneração, daado que
o circcuito devolve ene
ergia na frequênciia correspondente ao sinal de entrrada. É
possív
vel provar que, asssumindo uma caapacidade variáveel com valor méddio C0 e
fator de acoplamento M (associado aao sinal do osccilador local),
4
∅
, o ganho dee transdução máximo da estruutura é
2
aprox
ximadamente dado
o por,
com

,

em qu
ue GS e GL corrrespondem à adm
mitância da fontte de sinal e da carga,
respecctivamente. Salie
enta-se que é posssível, através de uma escolha adequada
de M e Co, obter ganho
os de transdução bbem superiores à unidade.
Tradicionalmente, estte tipo de amp
mplificadores utillizavam ‘varactoors ou
varicaaps’ baseados em
m díodos semicoondutores de junção PN inversaamente
polariizados [2]. Este
es dispositivos semicondutores apresentam, naaquelas
condições, uma capac
cidade dependentte da tensão aplicada. No entantoo, mais
recenttemente, têm sido investigadas estruturas altern
nativas que mellhor se
adaptam à tecnologia de
d integração basseada em disposittivos de efeito de campo
(CMO
OS), Figura 2.

Figu
ura 1 - a) Esquem
ma equivalente de um
u amplificador pa
aramétrico com vaaractor;
b ) modelo de ampllificador paramétrrico baseado em “rresistência-negativaa”.

poden
ndo um condensaador variável ser utilizado
u
para o efeito
e
[1]. Neste ccaso, o
parâm
metro que é alteraddo é o valor da caapacidade (e não a resistência) o qque faz
com que este tipo dde amplificação seja intrinsecam
mente “livre de rruído”.
Confo
orme se ilustra naa Figura 1, uma foonte de sinal variáável no tempo, vp (t)
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Figura 2 - Varactor de acum
mulação em tecnologia MOS;

Nestee tipo de disposiitivo, a tensão aaplicada no term
minal G (porta), que se
encon
ntra isolada por uma camada de óxxido de silício, permite controlar o nível
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