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RESUMO

Neste trabalho descrevemos o projeto e a construçao de

um gerador e misturador de harmônicos que opera na Banda-X

(8,2 - 12,4 GHz). Como gerador de harmônicos, o dispositivo gera

o terceiro e quarto harmônicos das frequências da fundamental,

enquanto como misturador de harmônicos, ele mistura sinais da

Banda-Ka (26,5 -40,0 GHz) e Banda-Q (33,0 - 50,0 GHz), 'respecti

vamente com o terceiro e quarto harmônicos do oscilador-local e

a frequência-intermediária é 30 ou 60 MHz.

Apresentamos também as medidas dos parâmetros que carac

terizam seu funcionamento como gerador do terceiro e quarto har

monicos e misturador do quarto harmônico das frequências da ban

da fundamental.

Finalmente mostramos o resultado da calibração de um fre

quencimetro de Banda-Q, obtida com o dispositivo construído.
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ABSTRACT

We describe in this paper the planning and construction

of a harmonics generator and mixer. The fundamental frequency is

X-Band (8.2 - 12.4 GHz), and it generates the third and fourth

harmonics of this bando As a harmonics mixer, it mixes signals of

Ka-Band (26.4 - 40.0 GHz) and Q-Band (33.0 - 50.0 GHz) respective

ly with the third and fourth harmonics of local-oscilator, and the

intermediary-frequency is 30 or 60 MHz.

We are presenting measurements of parameters which carac

terize its functioning as a harmonics generator and mixer.

The results of calibration of a Q-Band wavemeter realized

with this device also are presented.
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INTRODUÇAO

o interesse em geradores e misturadores de harmônicos de frequên-

cias de microondas sempre foi grande, devido as suas várias apli-

caçoes, desde os primeiros trabalhos, os quais surgiram no ano

final da lIa Guerra Mundial. Este interesse foi ainda estimulado

com o desenvolvimento de fontes e amplificadores de microondas a

estado sólido e de técnicas de construção de circuitos de rnicro-

ondas, stripline e rnicrostripline. Sendo assim podemos gerar urna

ampla gama de frequências utilizando apenas dispositivos de esta-

do sólido, em um circuito que não seria maior que uma caixa de

fósforos, isto significa baixos custos, peso reduzido e maior

confiabilidade.

o gerador de harmônicos é um dispositivo apropriado para

a obtenção de frequências múltiplas de uma frequência fundamen

tal. O mesmo dispositivo pode ser construido de tal maneira que

permita ser usado como misturador de harmônicos; neste caso o

sinal da frequência de trabalho é misturado com um harmônico da

frequência do oscilador-locai e a resultante ~ um sinal cuja

frequência é duas ordens de magnitude mais baixa que as frequên-

cias anteriormente citadas.

A necessidade de padrões de frequências de microondas

levou à construção dos primeiros geradores de harmônicos por

Ginzton e outros (1), assim a primeira aplicação é em Metrolo

gia. Neste trabalho, um cristal de quartzo é a fonte do sinal

fundamental, o qual incide em uma cadeia de geradores de harmô-

nicos e obtem-se como resultado sinais na região de microondas.

Para frequencias fundamentais compreendidas entre 50 KHz e

102,4 MHz, os elementos geradores de harmônicos são válvulas,

enquanto que para frequências superiores foram usados diodos

r
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de semicondutor (Si), que foram denominados diodos a cristal.

A construção de um oscilador de onda contínua, sintonizá

vel e estável que fornecesse suficiente potência para ser usado

como oscilador-Ioca1, era problemática em frequências acima de

30,0 GHz nos anos 45-46. Uma alternativa era usar o sinal harmô

nico de uma frequência mais baixa, este sinal podia ser gerado

por um diodo a cristal. Para a obtencão deste sinal, um método

era usar dois diodos, um para gerar a potência harmônica e o ou

tro para misturar os sinais. Urnasegunda possibilidade era utili

zar somente um diodo, o qual teria ambas as funções, sendo esta

mais preferivel que a primeira em termos de projeto e custos do

circuito.

Os primeiros experimentos com misturadores de harmônicos

foram realizados por Falkoff (2), neste trabalho, utilizando ape

nas um diodo, foi construido um misturador do segundo harmônico,

no qual a frequência do oscilador-local pertencia a Banda-C

(4,0 - 6,2 GHz) e a frequência de trabalho erà:-:de-Bânda-X

(8,2 -12,4 GHz). Este era um trabalho exploratório e foi reali

zado com frequências mais baixás que o desejado e foi terminado

antes de ser extendido às frequências de interesse.

Com o advento e desenvolvimento de componentes ativos e

passivos de microondas, abriu-se um novo campo para a Física e

sabia-se que as transições atômicas tornavam-se mais fortes e

abundantes quando as frequências se aproximavam da região ótica.

Nesta época (pós-guerra), havia grande interesse em estudar-se a

absorçao de microondas por gases; em um dest~s estudos foi obser

vada urnaforte absorção das frequências 18,75 e 25,0 GHz por va

por d'~gua e isto evitou a aplicaç~o destas frequências em radar.

A principal questão em espectroscopia de gases era a

obtenção de fontes cujas frequências deveriam ser cada vez mais

altas (ondas milimétricas), além disto elas deveriam ser estáveis
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e sintonizáveis. Tal fato levou a construcáo de geradores de har-

mônicos que geralmente operavam com frequência fundamental per

tencente a Banda-K (18,0 - 26,5 GHz) e cujos harmônicos de traba-

lho variavam entre 2 e 5; isto possibilitava a obtenção de fre-

quências compreendidas entre 36,0 e 132,5 GHz, Gordy (3). Com a

fabricação de magnetrons e klystrons que operavam em frequências

acima de 60,0 GHz, conseguiu-se com geradores de harmônicos fre

quências na região de ondas sub-milimétricas (3).

A • ,

Os geradores de harmon1cos constru1dos por Gordy (3),

Nethercot (4), Grifone (5), Johnson (6) e Richardson (7) utili-

zavam como elemento gerador de harmônicos, diodos a cristal de

Si. Para diminuir as perdas de conversão, alguns autores (3),

(4) e (7) retiravam os cristais de seus encapsulamentos e os mon-

tavam diretamente nos guias de onda. Uma revisão da literatura

até 1958 foi realizada por Coleman (8).

Com a descoberta dos diodos de capacitância variável

"varactor", as perdas de conversão dos geradores de harm6nicos

decresceram sensivelmente, isto foi mostrado experimentalmente

por Chang (9). O trabalho de Ohl e outros (10) mostrou que as pe~

das de conversão são também diminuídas pela utilização de cris

tais de Si bombardeados com íons de P e C.

Bauer e outros (11) mostraram que com a utilização de dio
•

dos a cristal de GaAs, era possivel construir geradores e mistu-

radores de harmônicos, os quais geravam e misturavam sinais de até

600 GHz.Utilizando técnicas de circuitos integrados híbridos e um

diodo varactor de GaAs, Schneider e outros (12) construiram um

gerador do terceiro harmônico de Banda-X, cuja perda de conversão

era de apenas 5,4 dB.

Um gerador de harmônicos cuja frequência fundamental é

100 GHz e as frequências harmônicas: 200, 300, 400 e 500 GHz é

descrito por Schneider (13) que usou como elemento gerador de

F
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harmônicos um diodo Schottky de GaAs. Goy (14) descreve uma série

de geradores e misturadores de harmônicos que cobrem frequências

compreendidas entre 36,0 e 340 GHz a partir de urnafrequência fun

damental de 11,5 GHz. O diodo usado foi um Schottky de GaAs dopa-

do com Te. O autor utilizou este dispositivo em um novo tipo de

.spectroscopia de ondas milimétricas e sub~ilimétrica., denomi-

nada espectroscopia de Rydberg.

Os geradores e misturadores de harmônicos são aplicados

em campos tão diversoscomo: rádio-astronomia, espectroscopia, me-

trologia, comunicacões (15), instrumentação, etc.

No laboratório em que foi desenvolvido este trabalho, um

gerador e misturador de harmônicos tem diversas aplicações, en-

tre as quais salientamos: calibração de frequencímetros e outros

dispositivos, estabilização de klystrons, receptor (deteçào su-

perheterodina) de microondas e ondas milimétricas, como fonte

de microondas e ondas milimétricas para espectroscopia de Res

sonância paramagnética Eletrônica (RPE) de substÂncias em que al

tas potências não são necessárias e podendo ele próprio ser utili
j

<
zado como tr.quenc~metro.

~
A propo8ta do trabalho e projetar, construir e caracteri-

zar um gerador e misturador do quarto harmônico de Banda-X. Como

gerador de harmônico8 deverão 8er obtidas frequências situadas na

Banda-O e na operaçào cornomi8turador, o sinal da Banda-O 8erá

misturado com o quarto harmônico do oscilador-local (Banda-X) e

a frequência intermediária deverá ser 30 ou 60 MHz. Além disto tal

dispo8itivo deverá 8er aplicado na resolução de alqumas questões

existentes no laboratório, tal cornoa calibraçào de um frequêncí-

metro de Banda-Q.

O material disponível para o trabalho são guias d~ onda de

banda8 compreendidas entre X e Ka e o elemento gerador de harmôni

cos é um diodo a cristal de Si, lN53B.
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~
CAPITULO I

CONCEITOS GERAIS

-
1.1. Introduçao

gicroondas e a denominaFao que recebe a faixa do espectro

eletromagnético compreendido entre 300 MHz e 30 GHz, enquanto a

banda que ~ limitada pelas frequências 30 GHz e 300 GHz é chama-
~ A -

da ondas milimetricas. Frequencias entre 300 MHz e 1,0 GHz sao

geradas por v~lvulas, mas este meio é proibido para frequências

superiores devido as reatâncias parasitas inter-eletrodos. Sinais

pertencentes ao intervalo 1,0 - 300 GHz s~o obtidos atrav~s de

magnetrons, klystrons, carcinotrons, etc e mais recentemente por

diodos de estado sólido tais corno:gunn, tunel, impatt, etc.

Os meios empregados para conduzir microondas são linhas

coaxiais e guias de onda, enquanto que apenas guias de onda são

utilizados para transmitir ondas milim~tricas, em virtude das

altas perdas apresentadas por linhas coaxiais nestas frequências.

Na operação de um sistema de microondas e ondas milimé

tricas, vários tipos de componentes são usados. Com tais disposi-

tivos podemos, por exemplo, controlar a potência do sinal, aco

pIar parte desta para propósitos de monitoraç~o, casar impedân-

cias, ajustar a fase do sinal e diversos outros.

Uma maneira mais econômica e simples, embora o fator limi

tante seja a potencia, de se obter microondas, ondas milimétri

cas e também ondas sub-milimétricas é atrav~s dos geradores de

harmônicos, neste o sinal fundamental alimenta um elemento não-

linear (por exemplo um diodo a cristal) onde são gerados os harm~

nicos e o sinal do harmônico de interesse ~ retirado através de

um circuito apropriado.
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Microondas e sinais de frequências mais altas são deteta-

dos através das técnicas denominadas homodina e superheterodina.

No sistema homodino, o sinal que contém a informação, denominado

rádio-frequência (RF), é demodulado diretamente, ou seja o sinal

é detetado pela retificacão em um elemento não-linear. Tal dete-

tor opera na região quadrática de sua característica não-linear,

isto é/a voltagem na saida do detetor é proporcional ao quadrado

da voltagem de entrada. A sensibilidade de um sistema heterodino

e em torno de - 50 dBm (16).

A recepção superheterodina proporciona a conversão da

frequência portadora (RF) em uma frequência mais baixa; isto é

conseguido através de um oscilador-local (OL) e um elemento nào

linear. O oscilador-local e o siúal são acoplados ao elemento

não-linear onde geram, entre outras frequências, aquela que é a

diferença entre as frequências do oscilador-local e do sinal,

denominada frequência - intermediária (FI), sendo a amplitude

deste sinal proporcional a amplitude do sinal de RF, visto que o

elemento não-linear opera na região linear de sua característica.

Se o sinál é uma onda modulada em amplitude, o sinal na saída do

diodo consistirá de uma portadora na frequência-intermediária

mais bandas laterais que reproduzem a modulação original do si

nal de RF. O circuito que contém o elemento não-linear e os ter

minais para o oscilador-local, rádio-frequência e frequência-

intermediária é denominado misturador e o processo chamado mis

tura ou conversão de frequência. O sinal da FI é então amplifica

do e ~ circuito completo é denominado receptor superheterodino e

cuja sensibilidade é da ordem de - 100 dBm (16).

Misturadores em que a frequência-intermediária é a dife

rença das frequências do oscilador-].ocal e do sinal são denomina-

dos misturadores fundamentais, enquanto que a frequência-interme-

diária resultante da diferença de harmônicos da frequência do
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oscilador-local e da frequência do sinal de RF são chamados mistu

radores de harmônicos.

Neste capitulo discutiremos os processos de geraçao de

harmônicos e conversão de frequências que ocorrem em um contato

semicondutor-metal (diodo a cristal). Os fatores que caracterizam

o dispositivo, a perda de conversão para o gerador de harmônicos

e a isolacão e perda de conversão para o misturador de harmônicos

são definidas. Além disto, expomos a teoria de propagação de on

das eletromagnéticas em linhas de transmissão e guias de onda, c~
.• " , .-

mo t~mbem as caracter~st~cas e apl~caçoes de alguns componentes

de microondas.

1.2. Propriedades de semicondutores

A classificação de materiais cristalinos de acordo com

suas propriedades elétricas e óticas e o estudo detalhado das di

ferentes espécies é facilitado pela Teoria de Bandas (17, 18), a

qual desempenha um i~portante papel na Fl~ica do Estado Sólido.

Existe urnaconexão entre os níveis de energia eletrônica

de um átomo individual livre e as bandas de energia eletrônica de

um sólido, o Qual consiste de urnacoleção de átomos formando uma

rede cristalina •

.• .. "" - -(

Como em um atomo l1vre, ex~ste na rede, um numero de n~-

veis de energia acessiyeis ao elétron. Estes estados de energia

slo agrupados em bandas consistindo de um grande número de níveis

.de energia ligeiramente espaç:ados, sendo o nÚmero de níveis de

urnabanda da ordem do número N de átomos da rede.

As bandas permitidas são separadas por intervalos que não

contém níveis de energia (exceto aqueles causados por imperfei

ções da rede ou impurezas) e, portanto, não são 'permitidos para

eletrons; esta região é denominada Banda Proibida.
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A banda formada pelos niveis de energia dos elétrons de

valência, denominada Banda de Valencia, pode estar parcial ou co~

pletamente preenchida; enquanto que a banda de energias mais al-

tas, chamada Banda de Condução, pode estar ou não completamente

vazia.

Com base nesta teoria, é possivel compreender melhor a di

~
ferença na condutividade eletrica entre metais, isolantes e semi

condutores.

a) Metais e isolantes

Um metal tem sua banda de valência parcialmente preenchi-

da; além disto a banda de condução é superposta a ela ou separada

dela por uma estreita banda proibida. Corno resultado, urna corren

te elétrica pode ser produzida pela aplicação de um campo elétri-

co.

Por outro lado, em um isolante, cuja estrutura de bandas

e mostrada na figura 1.1, a banda de valência é completamente

preenchida, a qual é separada da banda de condução por urna larga

banda proibida. Neste caso, a aplicaç~o de um campo elétrico não

produz corrente elétrica.

i
<[

<.9
O:::

wz
w

BANDA DE CONDUÇÃO

BANDA PROIBfDA

~'~ /'/////////~~~~~/~~ANDA DE VALENCIA ~/'////////////: ~//

FIG. 1.1 - Bandas de energia eletrônica de um isolante

ou de um semicondutor.
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b) Semicondutores

Como vimos, a existência de bons condutores (metais) e

maus condutores (isolantes) são explicados pela teoria de bandas.

Existe urna classe de materiais, denominados semicondutores, que

tem condutividade intermediária, e que o mecanismo de condução p~

de ser entendido pela mesma teoria.

Existem dois tipos de condução: intrínseca e extrínseca,

podendo ambas ocorrer no mesmo semicondutor.

H~ condução intrfnseca em materiais cuja estrutura de ban

das e similar aquela de isolantes (figura 1,1), mas com a difere~

ça de que a largura da banda proibida ~ relativamente pequena (da

ordem de 1,0 eV).
,

Quando a energia termica e muito menor que a energia da

banda proibida o material é isolante, mas em temperaturas da or-

dem ou maiores que a energia da banda proibida, elétrons são

termicamente excitados a banda de condução. Como os elétrons são

transferidos da banda de valência para a banda de conduçao, eles

deixam na banda de valência niveis de energia disponíveis

(lacunas) para os elétrons desta banda. Estes, então podem se mo-

vimentar para ocupar as lacunas criando por sua vez outras lacu-

nas; este movimento corresponde a uma corrente de lacunas.

t ~ •••• '
A corrente eletrica e entao produzida tanto por eletrons

na banda de conduçao como por lacunas na banda de valência. Semi

condutores em geral exibem condução intrinseca em temperaturas s~

ficientemente elevadas, mas tal mecanismo de conduçao, entretanto,

é de pequena importância na tecnologia de semicondutores .

.. '
Semicondutores extrlnsecos tambem tem a mesma estrutura

de bandas da figura 1.1. A condução extrinseca ocorre em virtude

da presença de níveis adicionais de energia como resultado das im

perfeições da rede ou pela presença de impurezas. Estes níveis a-

dicionais situam-se na banda proibida e podem agir como doadores
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ou receptores de elétrons .
•

Um nivel extra age como doador se estiver preenchido no

zeroabsoluto. Em temperaturas finitasumaimpureza doadora pode
~, -

doar um eletron a banda de conduçao. Uma impureza age como recep-

tora se ela estiver vaga no zero absoluto; em temperaturas fini-

~ .,- A. •

tas este n~vel extra pode receber um eletron da banda de valenc~~

deixando assim um nivel vago (lacuna), nesta banda. Condução na

~ . '
banda de valenc~a e

difundido a lacuna.

~. '
agora poss~vel, v~sto que um eletron pode ser

Em silicio, germânio e outros semicondutores, o mecanis

mo principal de condução é a extrínseca, visto que desejamos um, ,
grande numero de portadores de um so tipo. Os elementos com que

geralmente dopa-se Silício agem como impurezas receptoras, en

quanto que os elementos dopantes do Germânio agem como doadores.

A largura da banda proibida é de vários eletron-volts

(da ordem de 5 a 10 eV) no caso de isolantes, mas é somente da

ordem de 1 eV para semicondutores. Os níveis de energia das im
j

purezas introduzidas nestes materiais, situam-se muito próximos

(0,1 eV) da banda, para a qual doam ou recebem elétrons. Assim,

níveis doadores situam-se abaixo da banda de conduçÃo, enquanto

níveis receptores situam-se acima" da ba~da de valência.

1.2.1" Distribuição de portadores em semicondutores

Como vimos anteriormente, no semicondutor intrínseco a

.• ' ~ .- .' ' t ,
conduçao e devida a eletrons e lacunas,enquanto no extr~nseco e

devido principalmente a elétrons, no caso em que a impureza é

doadora, ou principalmente a lacunas quando o semicondutor con

tém impurezas receptoras: nestes casos o semicondutor é denomi-

nado "tipo~n" e ~ipo-p", respectivamente.

Estes portadores são denominados portadores majoritários,
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mas qualquer semicondutor sempre contém portadores minoritários,

os quais sao lacunas no semicondutor tipo-n e elétrons no tipo-p.

Naturalmente, suas concentrações são uma pequena fração das con

centrações dos portadores majoritários.

O número de elétrons na banda de condução e de lacunas

na banda de valência de um semicondutor é pequeno comparado ao

•• < •
numero de n~ve~s de energia destas bandas.

1.2.2. Retificação em um contato semicondutor-metal

Quando o contato de um semicondutor com um meta~ está no

equillbrio termodinâmico (18), o fluxo de elétrons do metal para

o semicondutor equilibra o fluxo de elétrons em sentido oposto, e

as correntes devido a eles, i e i , são iguais em mÓdulo mas
sI s2

de sentidos opostos, como mostrado na figura 1.2.a. Então:

(1.2.1)

E a corrente resultante através do contato é:

(1.2.2)

V/kT

Quando uma diferença de potencial externo V, é aplicada

ao contato na direcão reverea, figura 1.2.b, o fluxo de elétrons

do semicondutor para o metal diminui em proporção a e

visto que o potencial da barreira aumentou de Vo parava + V. On

de Vo é a altura da barreira de potencial no equilíbrio termodinâ

mico, e a base do logarltmo neperiano, k a constante de Boltmann,

T a temperatura do contato em graus Kelvin, t a carga eletrônica e

V a diferença de potencial externo aplicado ao contato. O fluxo
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METAL SCMICONDUTOR

( b)

(C )

'51 •••••-------
---l 152

FIG.l.2 - Barreira de potencial formada pelo contato

semicondutor-metal, (a) em equilíbrio termo-

dinâmico, (b) com potencial externo aplicado

na direção reversa, (c) mesmo potencial ex-

terno aplicado na direção direta.

de elétrons do metal para o semicondutor permanece constante. O

.. ~. " .-
resultado e um fluxo llqUldo de eletrons na dlrecao reversa, cha-

ma do corrente reversa e expresso por:
,(

i = i (e-t.V/kTr s - 1) (1.2.3)
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Quando a diferença de potencial é aplicada na direção di-

reta, figura 1.2.c, a barreira de potencial diminui para o valor

Vo - V e o fluxo de elétrons no sentido semicondutor-metal au-
tV/kT .

menta em proporçao a e , de acordo com a Lel de Boltzmann.

Isto resultá em um aumento da corrente denominda direta, que é

dada por:

= i (ee.V/kTs - 1) (1.2.4)

Combinando as equacões (1.2.3) e (1.2.4), obtemos:

Definindo:

i = i (e ± •. V/kTs - 1) (1.2.5)

a = ~

kT
(1.2.6)

cujo valor na temperatura ambiente e a

ver (1.2.5) como:

.. (±aV 1)l = l e -s

-1
~ 40 V ,podemos reescre-

(1.2.7)

onde: i é a corrente através do contato e V a voltagem aplicada

a ele.

A equa9ão (1.2.7) descreve a caracteristica estática VI

do contato semicondutor-metal. Graficamente, esta característica

é representada na figura 1.3, mostrando que tal contato produz

uma barreira de potencial que possui praticamente uma condução

unilateral.
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r (m A)

20

1

,
FIG. 1.3 - Caracteristica V - I de um contato

semicondutor-metal.

Esta figura mostra que para uma mesma voltagem aplicada,

a corrente na direção direta é muito maior que na direcão rever-

sa. Se um sinal alternado for aplicado ao contato semicondutor-

metal ele será retificado, isto devido a característica do conta

to.

1.2.3. O circuito equivalente do contato semicondutor-metal

O contato semicondutor-metal pode ser representado por um

circuito equivalente. Tal circuito, facilita a compreensao do con

tato quando analisado em termos de frequência.

- ,
Vemos que a equacao (1.2.7) que descreve a caracter~stica

do contato, pode representar a resistência da barreira, que sim

bolizaremos por R. Notamos também que R é não-linear, isto é evi

denciado pela figura 1.3.

Existe ainda a capacitância C associada ao contato, que

aparece devido ao armazenamento de cargas na fronteira da bar-
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reira. Esta capacitância é idêntica aquela de um capacitor de

placas paralelas com o valor dado (18) por:

c = s
.t K( O n

nO-
2(VO ± IV)

(1.2.8)

......
onde: S e a area do contato, K a constante dieletrica do semi-

condutor, (O a permitividade do vácuo, L a carga eletrônica,

n a concentração de portadores majoritários no equi1ibrio ter
no

mOdinâmico, Vo a altura da barreira e V a diferen9a de potencial

aplicada ao contato.

A equação (1.2.8) mostra a dependência não-linear desta

capacit~ncia em relacão a voltagem a ela aplicada.

Além destes dois parâmetros, devemos considerar a resis-

tência do corpo do semicondutor, que designaremos por r.

Consequentemente, o circuito equivalente do contato semi

condutor-metal é o mostrado na figura 1.4.

R

r

c

FIG.l.4 - Circuito equivalente do contato semicondutor-

metal

Analisemos o circuito equivalente do ponto de vista da

frequência. A admitância deste circuito é:

1 1 ')y = ~ + (Ir + JWC (1.2.9)
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Para sinais de baixa frequência tal que:

_ 1- - » R
wC

A

a admitancia sera:

(1.2.10)

•

y = 1..+1-r R (1.2.11)

e o circuito equivalente para este caso e mostrado na figura 1.5 .

•

FIG.l.5 - Circuito equivalente do contato semicondutor

metal para baixas frequências.

Em altas frequências tal que:

1
X = - « Rc wC

A

a admitancia do circuito torna-se:

y = .l... + jwCr

(1.2.12)

(1.2.13)

e o circuito equivalente e o mostrado na figura 1.6 .

••

FIG.l.6 - Circuito equivalente do contato semicondutor

metal para altas frequências

"
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Isto significa que sob estas condições o contato perde

todas as suas propriedades retificadoras.

A frequência na qual a impedância reativa do contato,

x , é igual a resistência, r, do corpo do semicondutor é denominac

da frequência de corte, w ,e sua expressão é dada (18) por:c

w
C

_ 1-rc (1.2.14)

Vemos em (1.2.14) que w depende do produto rC e como ac

capacitância depende da área do contato, a solução é reduzir

esta área, isto é conseguido utilizando-se um contato puntual.

A finalidade de se reduzir o produto rC e aumentar a frequência

de corte, é que normalmente esta deve-ser três vêzes maior

que a frequência de trabalho do dispositivo.

A resistência r e dada (2) por:

1
r = 40a (1.2.15)

onde o é a condutividade do semicondutor, a o raio do contato.

Como a capacitância do contato é C ~ a2 e r ~ l/a, então

rC ~ a e w ~ l/a. Assim, reduzindo-se a é possível aumentar ac

frequência de corte e consequentemente extender a frequência de

trabalho do dispositivo.

1.3. O gerador de harmônicos

Microondas e frequências mais altas são geradas em klys-

..• " , ,.. "
trons, magnetrons, etc, mas tambem e possivel obte-las atraves

da geraçao de harmonicos de um sinal fundamental em um elemento

não-linear.
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Nesta seção discutiremos o processo de gerarão de harmô

nlCOS em um diodo a cristal (2) e a relação entre as potências

do sinal fundamental e aquela do n-ésimo harmônico. Descrevere-

mos ainda a caracterização de tal dispositivo.

A figura 1.7 representa de forma esquematizada, um gera-
A

dor de harmonicos que é um dispositivo de dois ou tr~s terminais.

A

As entradas para o sinal da frequencia fundamental e corrente con

tinua para pOlarização do diodo (quando houver), e a saída para

os sinais das frequências harmônicas da fundamental.

1.3.l.A geraçáo de harmônicos em um diodo a cristal

Como ja vimos anteriormente (secao 1.2.2), a relação en-

tre a tensao aplicada e a corrente de saída em um diodo a cristal

pode ser expressa convenientemente pela equação (1.2.7); a qual

para maior clareza, reescrevemos abaixo:

. +aV1 = 1 (e- - 1)s (1.2.7)

~ A ~

Expandindo esta equação em urnaserie de potencias, que e

um dos métodos descritos por Stokman (19), chegamos a expressão:

ou

i =
i a

S
11 V +

. 21 a
S
21

2
V + ••• +

. n1 a
S
ri! (1.3.1)

+ ••• + (1.3.2)

onde: K =n

. n1 a
S
ni
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Gl! ~ADOR
01000

DE

SINAL -A- -FIH!QUENCIA

r:UNOA M c: N TAL

CRISTAL
Vf SENwtt 1

~, IFONTE

•

De
Vcc

F R EOUENC I AS

li A RMONICA&

DA

FUNDAMENTAL

(nWf)

FIG.l.7 - Esquema simplificado de um gerador de harmônicos

A tensào aplicada no diodo a cristal é a soma dos sinais

da frequência fundamental mais quaisquer outros que possam estar

presentes. A equação (1.3.3) representa a voltagem aplicada ao

diodo:

(1.3.3)

Substituindo (1.3.3) em (1.3.2), desenvolvendo até o ter-

mo de quinta ordem e agrupando, obtemos uma expressão, cujos ter-

mos são mostrados na tabela I.
~

Tambem podemos considerar o caso em que não haja tensão

< ~ ~ ~

contlnua aplicada ao diodo, isto e, V = O; este caso tambem ecc
mostrado na tabela I.

As componentes, na tabela I, representam as amplitudes

dos varios harmônicos gerados até a quinta potência da frequên-
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TABELA I

Amplitude dos harmônicos até a quinta potencia da fre

quencia fundamental, com e sem polarizacão.

COMPONENTE

CONTINUA

AMPLITUDE

COM V "f Occ

+ K V2 + K V3 +
2 cc 3 cc

+ KSV;c) + ~(K2+

+ K3V + 6K4v2 +cc cc

Vf[(Kl + 2K2Vcc + 3K3V~C+

AMPLITUDE

COM Vcc = O

senwft + ~ V~) + 4K4 (V~C+

3/4 V V2f)+ SKS(V4 +cc cc

+ 3/2 V~cV~ + 1/8 Vi}]

\7 f (K1 + 3/4
4

+ S/8 KSVf)

+ 3/2 K3V +cc

+ ~V~} +
2

+ ~V Vf) ]cc

- V~[J..rK3

SKS(~V2cc

+ K4V +cc

+ 1/16 V~)J

cos4wft
4

1/8 K4Vf

S
1/16 KSVf

.•
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cia fundamental, com e sem polarizacão, que aparecem na saida do

dispositivo.

1.3.2. caracterização do gerador de harmônicos

Para que possamos analisar as qualidades de qualquer dis

positivo é necessário conhecer os diversos parâmetros que são

indispensáveis a sua completa caracterização.

No caso do gerador de harmônicos, existem parâmetros que

sao conhecidos na ocasião do projeto, são eles: faixa da frequên

cia fundamental, ordem dos parmônicos de trabalho e faixa das

frequências harmônicas. O parâmetro que deve ser obtido experi

mentalmente, o qual caracteriza o gerador de harmônicos em rela

ção as potências fundamental e harmônica, é a perda de conversao,

L, este fator mostra a qualidade do dispositivo e é definido pela

expressao:

JL (dB) = 10 log (1.3.4)

onde Pf e Ph são as pot~ncias dos sinais fundamental e harmônico.

1.3.3. Relaç~o entre as potências fundamental e harmônica

Nas discussoes teóricas sobre geração de harmônicos, duas

classes de elementos não-lineares foram anallsados,o·diodo a

cristal e o diodo "varactor". Nestas discuss8es, a barreira de p~

tencial do contato semicondutor~metal no ~iodo a cristal é repre

sentada exclusivamente por urna resistência não-linear, enquanto

que a barreira de potencial da junção p-n do diodo "varactor" é

descrita unicamente por urna capacitância não-linear~sendo ambas
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4 _ A

as responsaveis pela geraçao dos harmonicos.

A teoria para o diodo a cristal foi desenvolvida por

page (20, 21), o circuito equivalente proposto consiste numa

resistência não-linear, que é definida como um dispositivo de

dois terminais, através do qual flui uma corrente 1. Esta é supo.§.

ta ser uma função não-decrescente da voltagem V aplicada, com a

condiçao: 1(0) = O. O circuito idealizado por page é mostrado na

figura 1.8. Este modelo apresenta uma expressão para a mínima

I~

•

v

Z =0 NA FREQUENCIA f

Z = a:> EM TODAS AS OUTRAS

FREQUENCIAS

FIG. 1.8 - Circuito equivalente proposto por page

para o gerador de harmônicos.

perda de conversão na geraç~o de harm~nicos que e mostrada na ex-

pressao abaixo:

L (dB) = 10 log
2

~ 10 log n (1.3.5)

onde Ph representa a pot~ncia desenvolvida no n-~simo harm6nico,

Pf e a potência fundamental e n ~ o número do harm~nico.
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A equação (1.3.5) estabelece que se toda a potência funda

'Mêrttalé convertida nO n-ésimo harmônico, a perda de conversão na

- "'. -, 2
geraçao deste harmon1co nao e menor que n •

Por outro lado, menores perdas de conversão devem ser es-

peradas de dispositivos que não retificam. Ua teoria de geração

de harmônicos por capacitâncias não-lineares, Manleye Rowe (22),

Leeson e Weinreb (23) e Utsunomiya e Yuan (24) mostram que a per-

da de conversão destes dispositivos aproxima-se de zero.

Outro resultado obtido por page é que urnaresistência

n-ãO-linear não pode gerarsub-harmônicos (20). A teoria de Manley

e Rowe prediz que uma capacitância não-linear gerará sub-harmôni-

cos, o que foi confirmado experimentalmente por Leenov e Uhlir

(25) •

1.4. O misturador de harmônicos

A técnlcà superheterodina de deteçâo de microondas é ba-

seada em um processo de mistura de sinais. potência)do oscilador

de microondas, chamado oscilador-local (OL), é aplicado juntame~

~e com a potência do sinal que contém a informação, denominado

rádio-frequência (RF), em um elemento não-linear (diodO a cris

tal em nosso caso). A frequência que resultada diferença prod!:!,

zida pelo batimeftto das duas frequência~ de -microondas

citadas, acima, e denóminada frequência-intermediária (FI)'.Este

pr0cesso é chamado mistura e ocorre,em dispositi.vos den'ominados

miaturadores. Podemos entã~ definir o misturador:como um dispo-

,sitivo não-linear de três terminais, duas entradas para os si

nais de OL e RF e urnasaída para o sinal de FI.

Como o componente responsável pela conversão de frequên-
, - , ,..

cias e nao-linear, ele gerara urnaampla gama de frequencias dos

!' sinais aplicados; sendo assim a espectro de 'saida de tal dispo-
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•• I

sitivo contera todas as misturas possiveis.

Quando a frequência-intermediária é a diferença entre as

frequências dos sinais aplicados, o misturador é dito fundamental.

O misturador de harmônicos é aquele em que a frequência-interme-

diária resulta da diferença entre harmônicos do sinal de oscila-

dor-local e do sinal de rádio-frequência .

O misturador de harmônicos devido a sua característica é
- ..

um misturador nao-balanceado, isto e,o ruído do oscilador-local

não ~ cancelado, além disto opera com níveis de potência do osci-

lador-local bem acima daqueles que operam com a frequência funda-

mental (misturadores fundamentais), visto que ele deve ser um e-

ficiente gerador de harmônicos.

O valor da frequência~intermediária é comumente 30 ou 60

MHz, sendo assim a FI pode ser amplificada e detetada utilizan

do-se técnicas comuns de baixa-frequência. Atualmente, com o de

senvolvimento de amplificadores a estado sólido na região de mi-

croondas, existem misturadores cuja frequência-intermediária e

compreendida entre 1 e 5 GHz.

Idealmente, o misturador apenas transforma em frequência

o sinal recebido, deixando todas as outras componentes (por exem

plo: modulação) deste imutáveis.

A perda de conversão de tal dispositivo é bem mais alta

que aquela de misturadores fundamentais. O acréscimo típico na

perda de conversão é 3 ou 4 dB por harmônico (11, 27) e a esta

deve ser somada a perda de conversão se o mesmo dispositivo ope

rasse na frequência fundamental, sendo que esta pode ser de até

15 dB (27).

1.4.1. A mistura de frequências em um diodo a cristal

Consideremos o conversor de frequências, cujo diagrama em

..

..
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blocos é mostrado na figura 1.9. O gerador de sinais de amplitude

VRF e frequência ângular wRF ' que simula o sinal recebido pela

antena em um receptor de microondas, é combinado com o oscilador-

local, cuja amplitude é vOL e frequência ângular wOL' em um mist~

rador composto por um único diodo a cristal.

SINAL Dt:

R A D 10
fREQUENClf.I

VQ S[:NW t

r: Qr: -2
o IODO

JMISTURADOkl
-,OSCILADOR

LOCAL
VOL SC:NWOL t

r-RC;OUENC IA

INT(;RMEDIARIA

(r:I)

FIG.l.9 - Diagrama em blocos do conversor de frequências.

Desejamos observar que sinais estarão presentes na saída

(FI) do misturador, como resultado do batimento das frequências

do oscilador-local e sinal de RF no diodo a cristal.

Como vimos (seção 1.3.1), a tensâo e corrente no diodo

estao relacionadas pela expressão:

+ ..• + (1.3.2)

A tensao aplicada no diodo, é a soma dos sinais de RF e

do oscilador-local mais qualquer componente contínua (V ) quecc
possa estar presente. Esta tensào é representada pela equação

(1.4.1) .
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Amplitudes das várias componentes das frequências na
~

saida do misturador . •

COMPONENTE A11PLITUDE

COH V :j- Occ

AMPLITUDE

COH V :j- Occ

CONTINUA

2 3

(K1V + K2V + K3V +CC CC cc

+ K4v4 + KSV5 ) +cc cc

+ ~(K2 + K3Vcc +

+ 6K4v2 + lOKSV3 )cc cc
2 2

(VRF + VOL) + 3/2(K4 +

+ SK5VCC)V~LV~F +

+ 3/8(K4 + SKSVcc)

(V4 t V~ )cc 1{F

VRP[K1 + 2K2Vcc +

3K3(V;c + ~ V;L +

1/4 V~) + 4K4(V~C +
2

3/2 VOLVcc +

+ 3/4 V~FVCC) +

5K (V4 + 3V2 v2 +5 cc OL cc

+ 3/4 V~ V~L +

+ 3/2 v2 v2 +cc RF
4 4

1/8 VRF + 3/8 VOL)]

- V~[~ K2 + 3/2 K3Vcc+

+ K!J(3V 2 + 3/2 Vo2L .+* cc

+ k v2 ) + 5K (V3 +
2 RF 5 cc

+ 3/2 v2 V +OL cc
')

~ V~FV cc)]

I

I

I

- V~F(~ K2 + K4(3/2V~L+

+ ~ V~F)]

..
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- V~I~ K3 + K4Vcc +

...

I
sen3wRFt I+ 5K5(~ V~L + ~ V~C +

- V~I~ K3 + 5K5(~ V~L+

+ 1/16 V~p) I

+ l/l6 V;r) I

cos4wRFt

1/8 V~(K4 + SKSVcC)
1/8 V~K4

senSwRFt

5
5

1/16 VRFKS
1/16 VRFKS

senwoLt

cos2wOLt

+ VOLIK1 + 2K2Vcc +

+ 3K3(V;c + ~ V;L +

+ ~ V~) + 4K4(V;c +
2

+ 3/4 VOLVcc +

+ 3/2 VRF2V ) +cc

+ SKS(V4 + 3/2cc

+ 3V2RFV2 + 3/4cc

+ 3/8 V~F + 1/8

- V~LI~K2 + 3/2 K3Vcc +

+ K4(3V;C + 3/2 V~ +

+ ~V~L) + SKS(V;C +

+ 3/2 VRF2V +cc
2

+ ~VOL Vcc) I

sen3woLt - + V~LI~K3 + K4Vcc +

2 2
+ S I~S (~V RF + ~ Vcc +

3 I 2+ VOL ~K3 + 5KS(~VRF +

+ 1/16 V;L) I

cos4wOLt

senSwoLt

4
1/8 VOLK4
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CONTo TABELA 11

[cos(W -w )t-OL RF

- cos (W01 +WRF) t]

[sen(w01 -

- 2w ) t +
RF

( . ++ sen wOL

+ 2wRF) J

[COS((;.JOL _

- 3wRF)t -

- C05 (WOL t
+ 3wRF)t]

[sen(wOL 

- 4w ) t +RF

+ sen(wOL+

+ 4wRF) t]

[sen(2wOL -

)t 
- wRF

- sen(2wOL +
~

+ wRF)tJ

[cos (2wOL -

)t +- 2wRF

+ cos(2wOL 4

+ 2wRF) t]

± VRFVOL[K2 + 3K3Vcc +

( 2 2 1.: 2
+ 3K4 VCC + 2 V01 +

+ ~ V~) + 5KS(2V;C +
2

+ 3/2 VccVOL +

+ 3/2 Vcc V~F) J

- 2 r+ VRFV01 3/4 K3 +

+ 3K4V +cc

+ 5KS(3/2 V2 +cc

+ 3/8 V2 + ~V2 )~01 RF J

+ 5/2 Kr-V ):) cc

VRFV~L[3/4 K3 +

+ 3K4V +cc
')

+ SKS(3/2 vL. +cc

+ 3/8 V~ +

+ ~V;L) J

V;LV~F(3/4 K4 +

+ SKSV )cc

VRFV;L[3/4 K3 +

+ SKS(3/8 V~ +

+ ~V;L))

I

I 2 2
3/4 VOLVRFK4
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3 2

Isen(2wOL -
- 5/8 I\5V~V;L- 5/8 K5VRFVOL

- 3w )t -

RF

- sen(2wOL ++ 3wRF)t)

IcOS(3wOL -

+ VRFVbL(~K4 +
:+: ~VRFVbLK4

- w )t-

+ 5/2 K5V )RF
cc

- cos(3wOL + + wRP)t]
[sen(3wOL -

± 5/8 V~FV~LK5
± 5/8 V~V~LK5

- 2wRF)t +
+ sen(3wOL ++ 2wKF)t]

[sen(4wOL -

24
- 5/16 VOLVRFK5

- 5/16 VOLVRFK5

- w )t-

RF

- sen(4wOL ++ wRF)t]

29
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(1.4.1)

Substituindo a equação (1.4.1) na equação (1.3.2), desen-

volvendo até a quinta potência e agrupando, obtemos uma expressão

(26) cujas componentes são mostradas na tabela lI.

O caso em que V = O, isto é não há polariza~ão aplica-cc T

da, foi considerado e o resultado é mostrado na tabela lI.

1.4.2. Caracterização de misturadores

Baseados no esquema do misturador mostrado na figura 1.9,

definiremos alguns parâmetros que o caracterizam.

Definimos a perda de conversão , L, como a razao entre a

potência do sinal de RF e a potência do sinal da frequência-inte~

mediária, isto é:

L (dB) = 10 log (1.4.2)

Se todo o sinal de RF fosse convertido em sinal de FI, a

perda de conversão do misturador seria zero; mas em virtude da

geração de harmônicos dos sinais de RF e OL e consequentemente

da mistura que acontece entre eles e como a energia nunca é tran~

ferida com rendimento unitário, a perda de conversão ocorre.

Um outro parâmetro pertinente aos niveis dos sinais é a

isolação entre os terminais. O interesse é determinar a quanti-

dade de um sinal que entrando em um terminal aparece em outro,

isto é,medir a fuga de potência dos sinais e que não são utiliza-

das.

A isolacão, I, entre os terminais do oscilador-local e
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frequência-intermediária é definido pela expressão:

a potência do OL que aparece no terminal de FI.

a potência do OL que é introduzido em seu próprio

11,3 = 10 log

onde POL e1
terminal e POL

3

Ana1ogamente,

12,1 = 10 log
PRF 1

(1.4.3)

(1.4.4)

esta expressao define a isolação entre os terminais de RF e OL.

1.5. Propagação de microondas

Existe um número infinito de modos, ou configurações de

campo, através dos quais energia pode ser transmitida em linhas

de transmissào e guias de onda. Em linhas coaxiais, o modo de pr~

pagaçao usado é o denominado modo principal e simbolizado por TEM,

no qual os campos elétrico e magnético tem somente componentes

que sãonormais a direção de propagação. Este modo principal re-

quer dois condutores separados, e portanto não pode existir em

guias de onda. Em guias de onda a energia se propaga somente em

modos de ordem mais alta, e isto requer que o guia exceda certas

dimensões mínimas para permitir atransmissào de sinais de um dado

comprimento de onda.

Os vários modos de propagação em guias de onda podem ser

divididos em duas classes. Em urna destas o campo elétrico tem so-

mente componentes que sao normais a direção de propagação; estas

ondas sao denominadas TE ou H. Analogamente, ondas TM ou E sao a-
~

quelas em que o campo magnetico tem somente componentes normais a
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direçao de propagação.

Nesta seçao os principios de linhas de transmissão e guias

de onda (retangular) e uma análise de seus diversos parâmetros

são apresentados.

1.5.1. Linhas de transmissao

Uma linha de transmissao é construida com dois condutores

separados por um die1étrico. Ela tem uma indutância distribuida,

L, por unidade de comprimento e uma capacitância distribuida,

C, por unidade de comprimento. As perdas são representadas por uma

resistência distribuida, R, por unidade de comprimento em série

e pela condutância distribuida, G, por unidade de comprimento em

paralelo. O circuito equivalente da linha de transmissão é mostr~

do na figura 1.10. As relações entre a voltagem (V) e a corrente

I
I L dz Rdz 1+ollazdz

,
V

1

G dz C dz

I I'
dz

FIG. 1.10 - Circuito equivalente da linha de transmissao.

(I), que são assumidas terem urna dependência senoidal no tempo,

são dadas pelas seguintes expressões:

dV
"dZ= - (R + jwL)I (1.5.1)
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e

dI _dZ- - (G + jwC)V 91.5.2)

Podemos eliminar V ou I destas equações pela diferencia

çao em relacão a z e seguida pela necessária substituição; isto

leva ao resultado:

(1.5.3)

e

(1.5.4)

onde a constante de propagação y é definida em termos da constan-

te de atenuaçao a e a constante de fase 8 , isto é:

y = a + j8 = [(R + jwL){G + jwC)]~

A solução geral de (1.5.3) é:

(1.5.5)

(1.5.6)

e substituindo esta solução em (1.5.2), obtemos para a corrente:

I = -1L{V e-Yz - V eYz)- Z 1 2
O

(1.5.7)

onde Zo é a impedância caracteristica da linha de transmissao e
- ~

sua expressao e:
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Zo = [(R + jwL) / (G + jwC)] ~
(1.5.8)

A impedância de,entrada da linha em qualquer ponto, diga

mos z = z, é a impedância de entrada da secyão de linha a direi

ta de z = z, no esquema mostrado na figura 1.11, e é dada por:

_ V- -y-
VeYz

2-
VeYZ

2

(1.5.9)

em particular para z = t, ternos:

----x = /- z ----...,

(1.5.10)

z-o

x -xl X=o

z -/

FIG. 1.11 - Esquema da linha de transmissàó'ônde são

. " .
mostrados os s~stemas de referenc~a.

o coeficiente de reflexão de voltagem, r, é definido corno

a razão entre as voltagens das ondas incidente e refletida, na

carga ZL' isto é:



= e2yt (1.5.11)
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onde fL, o qual geralmente e complexo, e o coeficiente de refle-

xao de voltagem. Em termos de fL a equação prévia torna-se:

1 + fL

= ZO~ 1 - rL

Resolvendo esta pra fL, obtemos:

(1.5.12)

f =L (1.5.13)

Analisaremos a equação (1.5.13) considerando alguns casos

especiais:

a) ZL + ~ (circuito aberto), fL = 1, e a voltagem da onda

refletida tem o mesmo módulo e fase da onda incidente. A corrente

da onda refletida tem o mesmo módulo da onda incidente, mas as fa

ses sao opostas.

b) ZL = azO com 1 < a < ~, entao O < fL < 1. A voltagem e

a corrente da onda refletida tem um valor menor que o da onda in-

cidente; as fases das voltagens e correntes são iguais e opostas

respectivamente.

c) ZL = ZO' nao ha reflexão, fL = O e a linha de transmi-

ssão é dita "casada" a carga e equivale a uma linha de comprimen-

to infinito.

d) ZL = azO com O < a < 1, entao -1 < fL < O. A voltagem

e corrente da onda refletida tem amplitude menor que a da onda

incidente, as fases das voltagens e correntes sao opostas e

iguais, respectivamente.

BiBi.iJTECA Dc~·'~·;-···.--·7·~'?·~~·~"··':·~"···';,"Cç0"~;ç~C:;:~ ' USP.,
f

·+_ •• "_.-".··.'z~: ...·,:....•..•..•_ ..,.~..,.·-·,,
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e) ZL = O (curto circuito), fL = - 1. Os mÓdulos das vol

tagens e correntes das ondas refletida e incidente são iguais, a

fase da voltagem da onda refletida e oposta a da incidente e as

fases são iguais para as correntes das ondas refletida e inciden

te.
Desejamos encontrar uma expressão para a impedÂncia de

entrada, ZEN' que não dependa explicitamente de V eI, para isto

vamos trocar a variável z pela variável x, de modo que z = t - x,

assim ·as equações (1.5.6) e (1.5.7) podem ser reescritas como:

e

(1.5.14)

I = (1.5.15)

Substituindo as expressões acima na equação (1.5.9), en-j

contraJnQs:

ZL + Zo tghyx

Zo + ZL tghyx
(1.5.16)

Esta é a expressão geral para a impedância de entrada ZEN

a uma distância x da carga ZL.

Se a linha é um circuito aberto, ZL+ ~, a equação (l.5.l6)

se reduz a

ZEN = Zo cotghyx (l.5.l7)

Se a linha é curto-circuitada, zL = O, e (1.5.l6)

torna-se:
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(1.5.18)

Vamos agora considerar o caso em que nao há perdas, isto

~,R = G = a = O e S = 2n/À, onde À é o comprimento de onda; com

estas condições a linha é denominada ideal. Assim as equacõesf

(1. 5 •5), (1. 5.6), (1.5. 7) e (1. 5 . 8) se reduzem a:

y = jB = jw(LC)~
(1.5.19)

(1.5.20)

I = 1 .
-z;(v1e-JSZ

e

Zo = (L/C)~

(1.5.21)

(1.5.22)

A impedânciade entrada ZEN (1.5.16), torna-se:

ZL + jZotgex

= Zo Zo + jZLtgex
(1.5.23)

pois: tghyx = tghax + jtgex
1 + jtghax tgex

As equações (1.5.17) e (1.5.18) reduzem-se a:

e

(1.5.24)

(1.5.25)
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Em urnalinha de transmissao ideal a voltagem varia entre

um máximo e um mínimo, isto é/há pontos onde VI e V2 se adicionam

e outros em que se subtraem, isto é:

(1.5.26)

e

(1.5.27)

A razão de voltagem de onda estacionária (RVOE) é defini-

da corno:

RVOE = (1.5.28)

que pode ser reescrita corno:

RVOE - 1
RVOE + 1 (1.5.29)

Se a linha de transmissão é "casada", não há reflexão e a

RVOE é unitária. Assim a quantidade pela qual a RVOE excede a uni

dade é urnamedida da qualidade do "casamento".

1.5.2. Linhas coaxiais

As linhas coaxiais foram desenvolvidas para transmissão

de sinais de microondas com o objetivo de evitar perdas por ra

diaçào. Elas são construidas com dois condutores cilíndricos coa

xiais separados por um dielétrico. Os parâmetro.s_ deste tipo de

linha dados por (28)
-

sao:
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-6
L = 0,4605~10g(b/a). 10 (1.5.30)
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c =
0,241bE: • 10-10log(-)a

(1.5.31)

onde ~ e E sao a permeabilidade e a constante dielétrica do melO,

a e b são os raios externo (condutor interno)e interno (condutor

externo) .

A imped~ncia característica de uma linha coaxial de bai

xas perdas (29) é:

k
Zo = 138 (~/s) 2 log(b/a) (1.5.32)

o modo principal de transmissao em uma linha coaxial é a-

quele em que os campos elétrico e magnético são ortogonais a dire
-- - "

ção de propagaçao e denominado TEM. A configuraçao deste e mos-

trada na figura 1.12.

uw
I I T ]

I lj ~ j----LJ..LLl

mo

~ ~n-r 1LJ.lll.---1.

FIG. 1.12 - O modo TEM de propagaçao.

Nesta figura as linhas sólidas indicam o campo elétrico e

as tracejadas o campo magnético. As seguintes equações (28) dão a

distribuição dos campos:
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H
= O E= 377(~/E)~ ~ ejwt - yz

r

r27Tr

IO .
H = ____ eJwt - yz E = Oe 27Tr e

H

= O E(1.5.33)
z

z = O

onde IO é a amplitude da corrente de condução ao longo do condu

tor interno e a ~ r ~ b.

Em linhas coaxiais as fontes de atenuação são as perdas

ohrnicas devido a resistência dos condutores e as perdas dielétri

cas resultantes das imperfeições do dielétrico que separa os doj

condutores. A atenuação em dB/m devido as perdas ohrnicas é dada

(28) por:

(E)~
Ô (1 + b/a)

a = 13,6 ~ log(b/a)
c

a expressao (29) do "skin dept" ô em metros é:

(1.5.34)

,

ô = 1
(7Tf~

(1.5.35)

onde f e À são a frequência e o comprimento de onda e o

a condutividade do metal.
A

Em frequencias de microondas, a corrente de condução est

concentrada em urnacamada superficial. A corrente é máxima na su

perficie e decresce exponencialmp.nte no interior do condutor. A

profundidade na qual a corrente decresce l/e de seu valor na su-

perfície é denominada "skin dept".

As perdas dielétricas podem ser calculadas assumindo-se

que a constante dielétrica é complexa. Esta pode ser escrita corno:
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e:=e: -Je:

é á tangente de perdas é definida como:

(1.5.36)
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tgó =
e: '-"
e:

(1.5.37)

A atenuação em dB/m (28) resultante das perdas dielétri-
.•

cas e:

1.5.3. Guias de onda

(e:')~
À

tgó (1.5.38)

o método para a determinacào dos modos de propagacão de

ondas eletromagnéticas em um guia de onda de particular secção

transversal é conseguir-se a solução das equações de onda descri-j

tas abaixo, que são obtidas a partir das equações de Maxwell:

(1.5.39)

2 -+
V H = - (1.5.40)

e que devem satisfazer as condições de contorno impostas pela sec

çao transversal.

Nas equações (1.5.39) e (1.5.40), uoeEo são respectiva

mente a permeabi1idade e a perrnitividade do vácuo, w é a frequên-

cia angular da onda e os campos: elétrico E e magnético H

assumidos variarem harmonicamente no tempo, isto é:

~
sao
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-+ -+ jwtE = E eO

-+ -+ jwt

H = H eO (1.5.41)

(1.5.42)

A notaç~o aplicada a guias de onda retangulares é ilustra

da figura 1.13.

FIG. 1.13 - Sistema de referência e dimensões do guia de

onda retangular.

o modo de transmissao dominante em guias de onda retan~u-

lares é o TE1,O. A distribuição de campo deste modo é mostrada na

figura 1.14, e as equações dos campos (28) são:

E = E= H= O
z

xy

E

= B
]JOWTI

TlX(wt -Bz) (1.5.43)
k2a

sen - sen
y a



H = - B cos
z

TIX

a cos (Ú.lt - Sz)
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H = Bx
sen

TIX

a

sen (wt - 8z)

, I
onde B e urna constante arbitraria de amplitude. A constante de fa

se B, em geral e dada (28) por:

2 2
w

-'"- - 7r

2c

2
rn

-2a
+ (l.5.44)

que para o modo TEIO se reduz a:

2
w

-2c
(1.5.45)

"

•---
-- --

~~:=-~;~~-- ~I--'"

3

z:l:nZ2u:z:lni%' ZZ":z:l":Z;"C:'Z2":Z:;":Z;"C:'Z%Z:l="Z:Z":zlni:Z%n,------, ,---"---,
I \ , \

-l- ,.•- ....•...•., -I.:. ~-"-i'o, .:.
_I_ I •• 1.1.1. I •• : .1 •

.,.~. ·l·l·l· 1· o, .~ •
• Iel_ -, ••• ,- el··I , I I \ I I
• ,- \~ ••••.•~ ·1-'- >t_ .•••. ,." ele

\,-----~) '...----- ../
"""""",,"""""""",'"

1

· · o• oo ··· · o·.o ··· · ·:.:o o·· ·.··· ·· .o ··· · ·· .. ··· · ··.o ··

FIGo 1.14 - Configuraçao dos campos elétrico (linhas

s61idas) e magnético (linhas tracejadas)

do modo TEIO.
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A quantidade k e definida pela expressao:

2
w

-2c

2

- S (1.5.46)

Modo dominante significa o modo com maior comprimento de

onda de corte, isto é,o maior comprimento de onda que pode se pr~

par em um guia de onda. Em guias de onda retangulares, o primeiro

e segundo subscritos são a medida do número de variaçoes de meia

onda da intensidade do campo transversal ao longo das dimensoes x

e y do guia, respectivamente. Por exemplo, no modo dominante,

TEIO ' há uma variação do campo transversal ao longo do eixo x e

nào há variação do campo transversal ao longo do eixo y.

As configurações de alguns modos de propagaçào de ordem

mais alta são mostrados na figura 1.15, e as correspondentes e

quações dos campos (28) sao:

TMm,n

E = A sen ....!l2!.Xz b sen mnx
a cos (wt - Bz)

E = A
Y

E = Ax

nn cos
b

mn
sen

a

~

b

~

b

sen

cos

mnx

a

mnx

a

sen (wt - Bz)

sen (wt - Bz)

H = O
z

H

= - AE:OWmn nnymnx
(wt -Bz)sen cossen

y k2a
ba

H = Ax
n TI

b
cos nTIY

b
sen

mnx

a
sen (wt - Bz)
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Nestas equaçoes, A é urna constante arbitrária de amplitu-

de, Se k foram definidos previamente.

It

:(:A.~\:(:~ :'\:
1

FIG. 1.15 - Modos de transmissao de ordem mais alta.

E = O
z

Ey

= - BWIJO

mTI nTIYsen
mTIX
sen(wt -Bz)

k2

cos

a
ba
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E = Bx
n TI

b
sen ~

.b
cos

mTIX

a
sen (wt - Sz)

H ; - B cos
z

~
b cos

mnx-
a cos (wt - Sz)

..

H = B
Y

H ~ Bx

n TI

b

mn

a

sen

ccs

D.!Y

b

~

b

cos

sen

a

mnx

a

sen (wt - Sz)

sen (wt - 8z)

Os modos de ordem mais alta não são frequentemente usados

cornoo modo dominante, em vista da dificuldade de excitar um de-

les sem excitar outros. Nos guias de onda padronizados, suas

dimensões sao calculadas de tal maneira que os modos de ordem

mais alta são rapidamente atenuados com a distância, podendo

propagar apenas o modo dominante.

1.5.4. Comprimentos de onda em guias de onda

Um guia de onda age cornoum filtro passa-alta, e transmi

tirá ondas eletromagnéticas em um dado modo somente quando o com-

primento de onda do sinal é menor que o comprimento de onda de

corte. Este depende do modo de transmissão e é dado (28) para

guias de onda retangulares por:

À =c
2

[ m 2 2J~(a-) + ( ~ )

(1.5.49)

Nesta expressáo m e n sao os subscritos que denotam o mo-
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do sob consideração e À e o comprimento de onda limite que sec

propaga pelo guia de onda. Esta equaçao é válida para ambos os mo

dos (TE e TM) de propagacao.I

Em guias de onda, o comprimento de onda no guia, À ,
g

sempre excede o comprimento de onda no espaço livre, À. Como a

" " "
frequencia e invariavel, isto parece indicar que a velocidade de

propagaçào de ondas em um guia de onda excede a velocidade da luz.

A velocidade de fase vf em um guia preenchido com ar é dada pela
-

equacao:f

(1.5.50)

e maior que a velocidade da luz pelo fator Àg/À . Mas a taxa de

propagaçao de energia é a velocidade de grupo v ; esta é relaciog

nada a velocidade de fase por:

2c
vg = vf

(1.5.51)

onde f e c são a frequência e a velocidade da luz.

O comprimento de onda À é relacionado ao comprimento deg

onda de corte À e ao comprimento de onda no espaço livre À, (28)c

pela equaçao:

À =
g (1.5.52)

o comprimento de onda no guia e sempre maior que o compr~

mento de onda no espaço livre, e quando este se aproxima do com

primento de onda de corte do guia, tende ao infinito. A equação

(1.5.52) ~ mostrada na figura 1.16. Nesta a razio À/À é graficag
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da versus a razão À/À , e a relação entre as duas é um quarto dec

circunferência de raio unitário .

1

0,5

.•

o 0.5 1

FIG. 1.16 - Relaçao entre comprimentos de onda em um

guia de onda.

1.5.5. Atenuaçao em guias de onda

Nas seçoes anteriores, assumimos que as paredes do guia
~

de onda eram condutores perfeitos, isto e, sua condutividade era
~

infinita e que o guia era preenchido com um dieletrico perfeito.

Em guias de onda reais, a condutividade das paredes é finita e c~

mo resultado a onda é parcial~ente atenuada em virtude das perdas

no metal. Além disto, se algum dielétrico diferente do ar é usado

no interior do guia, as perdas no dielétrico podem resultar em

•

'I ,'fllj "*',,. ,
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uma atenu&9ao muito rápida da onda transmitida.

Como resultado das perdas ohmicas nas paredes condutoras

do guia de onda a potência da microonda é atenuada pelo fator

exp (- QCZ). A constante de atenuação Qc em dB/m para o modo

TEIO é dada (29) por:

8,686 Rs
Qc = 377 b

2
I + ~(2-)a 2a

--- 1;

(1 _ (-lã) 2 ]

(1.5.53)

a resistência superficial R em ohm.m e':s

R s
lTf~-

o (1.5.54)

Em um guia de onda preenchido com material dielétrico, h~

vera perdas devido as imperfeicões do dielétrico. Se um dielétri

co ideal de constante E é assumido, o comprimento de onda de cor-j

te À' no guia preenchido com o dielétrico (28) será:c

À' = (E)~ Àc c (l.5.SS)

onde À é o comprimento de onda de corte no mesmo guia quandoc

preenchido com ar.

O comprimento de ondanQ guia preenchido com dielétrico

ideal é dada (28}·por:

À

g
=. (I.S.56)

onde À é o comprimento de onda no espaço livre e À o comprimentoc
de onda de corte do gui.a quando preenchido com ar. Se o dielétri-
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co nao ~ perfeito, o comprimento de onda no guia (28) é:

À 1

+ 1f r
À =

~g

[E' - ( ~/] [ [ "

1 1 E

2 + 2 [ À 2f
E - (-)

Àc ;
(1.5.57)

A atenuação ad em dB/m num guia de onda preenchido com
~ ~

dieletrico imperfeito e dada (30) por:

~ " ,
4,343 W (lJOEO) (E /E )

[1 - p/2a) 2 ] ~

(1.5.58)

A corrente de conduçao em um guia de onda é confinada a

superfície interna do guia; a profundidade de penetracão é deter-

minada pelo "skin dept", cornomostrado na secão 1.5.2. As linhas

de corrente fluem nas paredes do guia e sao mostradas na figura

1.17. A direção do fluxo de corrente é ortogonal a direção do

campo magnético na superfície interna do guia.

FIG. 1.17 - Distribuição de corrente do modo TEIO.
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1.5.6. Atenuayao abaixo do corte em um guia de onda

< - ~

Se um poss1vel modo de propaga9ao e excitado em um guia

de onda que está abaixo do corte para aquele particular modo, não

haverá propagação real de energia. A impedância de entrada será

uma reatância pura, se perdas na parede são negligenciadas e os

campos que sao excitados no guia decrescerão exponencialmente com

a distancia do ponto de excitação.

O campo elétrico como função da distância é:

E = E e-ClZ
O

(1.5.59)

onde EO é a amplitude inicial da excitação. A atenuação Cl em

dB/m (28) é:

Cl =
[2 2 1/2

2n 2n

8,686 (-ç-) - (-r-)] (1. 5.60)

Quando o comprimento de onda no espaço livre torna-se

muito maior que o comprimento de onda de corteI a atenuação Cl

torna-se independente de À '(28) e tende ao limite:

Cl = (1.5.61)

Na figura 1.18 é mostrado um gráfico da atenuaçio como

função de À para um dado À •. c

1.5.7. Impedância característica do guia de onda

. A impedância caracteristica de um guia de onda pode ser

definida de diversas maneiras. No tratamento realizado por
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1

o 1

FIG. 1.18 - Atenuaçao abaixo do corte em um guia de onda

Reich (29), o modo de propagação TE10 é assumido e a impedância

em um ponto qualquer do guia de onda ~ definida como:

Zo = 377
b

a(E)~

1

f 2 ] ~(+)

(1.5.62)

onde a e b sao as dimensões do guia de onda, E a constante dielé-

trica, f a frequência de corte e f a frequência no espaço livre.c

1.6. Componentes de microondas

o propósito desta seçào é descrever os principios de ope

raçao e aplicações práticas de alguns componentes de microondas
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que foram uaados no decorrer deste trabalho.

Os componentes de microondas são tratados e analisados

corno cqpsistindo de v~rias secções curtas de linhas de transmis-

sao (31). As voltagens e correntes destas linhas de transmissao

sao tratadas da mesma forma como foram discutidas na seção 1.5.1.

Muitas das informações aqui contidas podem ser encontra-

das com mais detalhes nos volumes 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 do MIT

Radiation Labpratory Series, Reich (29), poole (30), Ishii (31)

e VHF techniques (32).

1.6.1. Atenuadores e Terminações

o atenuador é um elemento que, quando inserido entre o

gerador e a carga, reduz a amplitude e a variação de fase do si-

nal de microondas incidente na carga.

A perda de inserçao, L, que é um dos parâmetros que des

crevem a qualidade de um componente passivo, é definida em termos

da potência PI entregue por um gerador de impedância interna ar

bitr~ria a uma carga arbitrária; dividida pela potência P2 entre

gue pelO mesmo gerador a mesma carga quando um dispositivo, neste

' .. - ..-

caso um atenuador, e 1nser1do entre eles. Sua expressao (30) e:

L (dB)
Pl

= 10 log -p
2

(1.6.1)

A atenuaçao A em db é a perda de inserção medida quando o

gerador e a carga tem impedâncias casadas. Sob estas condicões Pl

é a máxima potência disponivel do gerador e P2 é a potencia entr~

gue a carga através do atenuador. A expressão para a atenuação A
,
e:

A (dB)
Pl

= 10 log p
2

(1.6.2)
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Os atenuadores sao de dois tipos: fixos e variaveis, sen

do ambos construidos em guias de onda e linhas coaxiais. No tipo

variável um dial pode ser deslocado para urna atenuação pré-deter-

minada. Este dial pode estar calibrado em dB ou uma curva

(dB X deslocamento) é fornecida pelo fabricante. No tipo fixo a

atenuação é fixa, sendo comercializado com diversos valores de

a~enucaçao.

° principio de funcionamento é o mesmo em ambos os tipos.

No atenuador variável urna placa é reeoberta com material de alta

resistividade, mica, carbono, etc/ o deslocamento do dia 1 faz com

que esta placa se mova no interior do guia de onda e a microonda

é atenuada devido as perdas ohrnicas. No tipo fixo esta placa é

posicionada de tal maneira, que a microonda é atenuada sempre pe-

Ia mesma quantidade.

As terminações são usadas para terminar uma linha de

transmissão ou guia de onda. ° significado físico desta termina

cão é qúe ela proporciona o casamento de impedâncias, isto é,ela

dissipa toda a potência incidente sem produzir reflexÃo. Além
'" .

disto, e utilizada para medidas do coeficiente de reflexão; neste

caso ela é construida de maneira que uma reflexão conhecida ocor-

ra.

° material absorvedor de potência é usualmente um compos

to contendo carbono e grafite. Ele é construido de tal forma e co

locado em tal posicão no interior do guia de onda, que a impedân-

cia da terminação é a mesma do guia de onda.

1.6.2. Isoladores

Ferrite (17) e o nome de urna família de materiais magnéti

~ .li' , (' •••

cos cuja formula molecular e MO.Fe203, onde M e um ~on metalico

divalente.
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Quando uma placa de ferrite e colocada em um guia de onda

e um campo magnético De é~licado, o guia de onda mostra uma ca-

racteristica de transmissão não-reciproca. Um isolador

(33, 34, 35) é um componente que utiliza o efeito Faraday para

permitir transmissao com baixas perdas em urna direção e absorver

A ~

a potencia na direçao oposta .
..

O isolador e usualmente colocado entre o gerador de micro-

ondas e a outra parte do sistema para evitar a instabilidade de

frequência do gerador que é causada por ondas refletidas.

1.6.3. Acopladores direcionais

O acoplador direcional é um componente de quatro termi-

nais, comomostrado na figura 1.19. Ele consiste da linha prima-

;~ ~ t=::

FIG. 1.19 - Esquema geral do acoplador direcional.

ria 1 - 2 e da linha secund~ria 3 - 4. Quando potência é transmi-

tida ao terminal 1, parte desta e transmitida ao terminal 2 da li

nha principal. Mas potência também é acoplada na linha secundária,

e a maior parte desta é transmitida ao terminal 4. Se potência é

transmitida na direção reversa da linha principal, isto é do ter

minal 2 para o 1, a maior parte da potência acoplada pela linha

secund~ria ser~ transmitida ao terminal 3. As características do

acoplador direcional podem ser expressas em termos dos seguintes

!



56

parâmetroa (31, 32), assumindo propagação do terminal 1 para o 2

na linha primária:

e

C (dB) = 10 10g

D (dB) = 10 10g

(1.6.3)

(1.6.4)

onde P1' P3 e P4 são as potências nos terminais 1, 3 4 respectiv~

mente.

o fator de acop1amento, C, que caracteriza a quantidade de

potência que é extraída pela linha secundária da principal. A di

retividade D e a medida de rejeição entre os terminais 3 e 4.

O acop1ador direciona1 é utilizado geralmente para moni

torar a potência incidente ou refletida pelo sistema, através da

extração de urnapequena quantidade desta.

1.6.4. Curto móvel

Curtos móveis são construidos de dois tipos: contato e

não-contato. No tipo contato existe uma conexão entre o curto e

e o guia de onda ou linha coaxia1.Na estrutura do curto são fei

tas ranhuras axiais que formam tiras metálicas, estas agem como

molas que pressionam as paredes do guia ou linha coaxial.

Este tipo de curto móvel tem diversas desvantagens:

1) Desgaste e oxidação produzem um conta'to de comportamento ir-
..... , . ,
regular. 2) As mesmas causas j·untamente compart~culas meta1icas

,
proCiu2em ruido e sintonia irregular. Estas dificulãade8 podem

ser contornadas pelo uso do curto móvel tipo não-contato.

No tipo de curto móvel do tipo não-contato, como explica

o próprio nome, não existe contato entre o curto ea estrutura
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onde. montado.

O curto do tipo nao-contato mais simples é um anel cilín

drico parA linhas coaxiais e um paralelepípedo para guias de onda

retangulares; nestes estas estruturas preenchem a maioria do esp~

ço. Este tipo é denominado curto capacitivo, pois os efeitos cap~

citivos são predominantes.

Se a parte posterior do curto capacitivo é cortada, um

curto tipo "choke" é formado. Um curto tipo "bucket" é construido

cortando-se a f4ilC&anterior do curto capacitivo. Ambos tem as mes

mas características e são superiores ao tipo capacitivo. A refe-

rência (32) mostra de forma detalhada uma discussão sobre estes

tipos de curtos móveis para linhas coaxiais.

Um outro tipo de curto, cujas carac1lerísticas sao supe

riores aos apresentados, é aquele formado colocando-se um curto

tipo "bucket" emediatamente após o curto tipo "choke". As faces

anterior e posterior são unidas através de uma parede comum. Es

te curto é denominado tipo "S". Uma discussão bem detalhada sobre

este tipo de curto para linhas coaxiais foi feita por Huggins (37)

e uma forma resumida deste trabalho pode ser encontrada nas re-

ferências (29) e (32).

Os quatro tipos de curto apresentados são mostrados na

figura 1.20 •

.0 :r;:: ::r TIJ'
CAPACITIVO CHOKE BUCKET S

FIG. 1.20 - Tipos de curtos móveis não-contato.
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Se um guia de onda e curto-circuitado por um curto móvel,

a uma distância i de um plano de referência, corno mostrado na

figura 1.21, a voltagem deve ser zero em x = i, para que a condi

ção de contorno do campo elétrico no curto seja respeitada. Dese-

jamos saber que condições i deve satisfazer para tenhamos um guia

em curto circuito, ou seja o coeficiente de reflexão da voltagem,

r = - 1, ou a impedância de entrada, ZEN = O.

1\'\'\ \ \ '\ '\ '\ '\ \ \ \ \ '\ '\ \ '\ '\ \. \ \ \ \ \ '\ \ \ \ '\\ \ \.\ \.\.\.\." '\.'\"\

\ I
t,» \ " \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \H. \ \

x=o

FIG. 1.21 - Sistema de referência de um guia de onda

curto-circuitado.

A distribuição de voltagem ao longo do guia pode ser ex-

pressa (31) por:

27T(t - x)
À

g
(1.6.5)

onde vo é o valor máximo da voltagem e x é qualquer posição ao

longo do guia.

A corrente em x = ~ deve ser máxima e sua distribuição ao
~

longo do guia e:

27T(t-X)
À

g
(1.6.6)

onde 10 é o máximo valor da corrente.

A impedância de entrada em x = O é, portanto:

z = V(O) - .EN 1(0) - Jzotg
2 TI ~

À

9
(1.6.7)
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onde Zo ~ a imped~ncia caracterfstica do guia de onda.

Um gráfico da equação (1.6.7) é mostrado na figura 1.22.

Podemos concluir que: quando ~ ; nÀ/2, onde n é um inteiro, a im-

pedância de entrada ZEN = O; quando ~ = (2n + 1) (Àg/4), ZEN

Assim, o curto móvel pode ser usado cornournareatância va

~ A ,

riave1. A impedancia de entrada e puramente reativa e varia com

o comprimento L

j X

131\9/4
o

- j X

l

FIG. 1.22 - Impedância de entrada de um guia de onda

curto-circuitado.

No curto móvel não-contato mostrado na figura 1.23, cada

secção tem comprimento À /4, onde À é o comprimento de onda nog g

guia no centro da banda de trabalho. Os espaços entre as faces de

maior dimensão do guia de onda e do curto móvel agem cornosecqões

de quarto de onda de impedância,caracteristica mais baixa que a-

quela do guia de onda principal.

Para prevenir a possibilidade de ressonância na "cavidade"

constituida pela secção do guia de onda após o curto, esta secção
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tem impedância caracteristica 20'

b a

~ "9/4 l "9/4 ~À9/4 ~
l>. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 11\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ li li \ \I

z-m""",''' • ....----
f\.\. '\. '\\.\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\\ \\\\.\~

z,

FIG. 1.23 - Curto móvel tipo quarto de onda nao-contato.

Na figura acima, a impedância de entrada Z , olhando paraa

a direita através do terminal a, foi dicutida na seção 1.5.1, e é

dada por:

Zo + jZlt9(2TI~/Àg)

Zl + jZOtg(2TI~/Àg)
(1.6.8)

como t = À /4, esta expressão se reduz a:g

Z a (1.6.9)

onde 21 e a impedância característica da secção de linha consti-
I ' -

tUlda pelos espaços entre as paredes do guia e a ultima secçao do

curto móvel.

Analogamente,

(1.6.10)

onde zb é a impedância de entrada no terminal b, Z2 a impedância
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característica da secçao de linha formada pelo espaço entre o guia

e a secção central do curto móvel.

e

(1.6.11)

onde Z é a impedância de entrada na face do curto móvel.

Combinando as equaçoes (1.6.9), (1.6.10) e (1.6.11), ob-

temos a relação:

z = (1.6.12)

Como a razão de impedâncias zl/z2 pode ser reduzida va

riando-se as alturas das secções central e lateral do curto móvel,

a impedância de entrada Z pode aproximar-se de zero e o curto a-

proxima-se de um curto circuito ideal.

O curto mov~l é um dispositivo frequentemente usado como

casador de impedâncias e é utilizado também para sintonizar ca-

vidades ressonantes.

1.6.5. Poste indutivo

Um fio cilindrico metálico que se extende através do guia

de onda, paralelo ao campo elétrico, como mostrado na figura 1.24

a

FIG. 1.24 - Poste indutivo.
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e denominado poste indutivo. Uma susceptância indutiva em parale-

~
10 com o guia e introduzida por este elemento, devido a corrente

de conduçao que existe através dele.

A magnitude desta susceptancia depende do diâmetro do po~

te e sua expressão para d « a é dada (28) por:

B =

2À

9:
a

ln(

1
4a
-2

nde

(1.6.13)

onde d e o diâmetro do poste, a e a largura do guia de onda e e

~ a base do logaritmo neperiano (e = 2,718). Um gráfico da susce~

1\ , " •

tancla B versus d/a e mostrado na flgura 1.25.

Este dispositivo é utilizado para acoplar dispositivos a

terminais situados nas faces opostas do guia de onda e pode ser

utilizado na construcão de um bolômetro, o qual é usado para me-I

didas de potência de microondas (36). Neste caso o poste é cons-

truido com um fio de alta resistencia e seu raio deve ser compar~

vel ao "skin dept".
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FIG. 1.25 - Susceptancia de um poste indutivo em um

guia de onda.
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CAPITULO II

PROJETO DO GERADOR E MISTURADOR DE HARMÔNICOS

2.1. Introduçao

Um diodo a cristal produz frequências harmônicas do sinal

a ele aplicado, podendo então ser utilizado na construção de um

gerador de harmônicos, isto é,de urnafonte de microondas de alta

frequência, estável e monocromática, sua estabilidade e monocroma

ticidade dependem esssencialmente da fonte do sinal fundamental.

a processo de mistura de frequências também ocorre em um

diodo a cristal e sua aplicação imediata é na construção de mis

turadores quer fundamentais quanto de harmônicos.

Baseados nas aplicações do diodo a cristal resumidas acima,

construimos um dispositivo que pode ser utilizado cornogerador e

misturador de harmônicos de frequências da Banda-X. Cornogerador
A j

de harmonicos pode ser usado para gerar o terceiro e o quarto ha~

mônico das frequências compreendidas entre 8,2 e 12,4 GHz. Quando

utilizado cornomisturador, a frequência de rádio-frequência deve-
~

ra estar compreendida entre 24,6 e 37,2 GHz para o terceiro harmô

nico e no intervalo 32,8 - 49,6 GHz para o quarto harmônico.

A

2.2. O gerador de harmonicos

O funcionamentq do diodo a cristal como, elemento nào

linear foi discutido no capitulo I e notamos que é posssível ob-
~

ter, em virtude de sua caracteristica exponencial, todos os har-

monicos. Assim, alimentando-se um diodo com urnafonte de micro

ondas, é possivel recolher, em um guia de onda excitado pelo me~

mo diodo, todos os harmônicos, selecionando-se aqueles de interes
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se atrav~s de filtros.

Quando um diodo a cristal e usado para gerarem-se os har

mônicos, é posssível utilizar-se até o quinto harmônico de uma

frequência fundamental de 10 GHz, em virtude das elevadas

(acima de 30 dB) perdas de conversão que ocorrem em harmônicos de

ordem mais alta.

Num gerador de harmônicos com diodo a cristal, há sempre

uma perda de potência entre a frequ~ncia fundamental e o harmôni-

co obtido. Assim, em condições de ótimo casamento de impedâncias,

J

um gerador de terceiro e quarto harmônicos e esperado ter uma per

da de conversao de 15 a 16 dB e 21 a 22 dB (5), respectivamente.
~

Em resumo, basicamente um gerador de harmônicos e consti-

tuído dos seguintes elementos:

- Guia de onda para a introduçao do sinal fundamental.

- Montagem para o diodo a cristal.

- Guia de onda para a saida dos sinais harmônicos.

- Acoplador entre o diodo e os guias de onda.

- Elementos reguláveis para o casamento de impedâncias.

- Filtro para a seleção do harmônico desejado.

2.3. O misturador de harmônicos

Num diodo a cristal ocorre o processo de mistura de fre

quências. No caso do misturador de harmônicos, a frequência in

termediária (FI) é a soma ou a diferenca do batimento que ocorre

entre os harmônicos do sinal do oscilador-local (OL) e o sinal de

rádio-frequência (RF).

Em virtude disto desejamos obter a maior potência possivel

do harmonico de interesse, portanto o misturador de harmônicos de

ve também ser um eficiênte gerador de harmonicos. Tal misturador

é do tipo não-balanceado, visto ser esta a única configuração pos
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sivel para este tipo de misturador (27).

A perda de conversão de um misturador de harmônicos é a

quela do mesmo misturador, se operasse na frequência fundamental

cujo. valor pode chegar a 15 dB (27), somada a perda de conversão

da própria mistura de harmônicos, que pode ser considerada corno

3 ou 4 dB por harmônico.

Sendo assim, a perda de conversao de um misturador do ter

ceiro ou quarto harmônico, é esperada ser em torno de 21 e 27 dB,

respectivamente. Aqui estamos considerando que não há perdas de

vido ao descasamento de impedâncias.

Tanto no caso dq misturado~ fundamental cornono de harmô-

nicos, o arranjo deve conte~ os seguintes elementos:

- Guia de onda para a entrada do sinal do oscilador-

local.

- Montagem para o diodo a cristal.

- Guia de onda para a entrada do sinal de rádio-frequên-

cia.

- Terminal para a frequência-intermediária.
j

- Acoplador entre o diodo, os guias de onda e o terminal

de frequência-intermediária.

- Elementos reguláveispara o casamento de impedâncias.

- Dispositivos que permitam isolar os terminais entre si.

2.4. O gerador e misturador de harmônicos

Nas seções anteriores discutirno~ o~ esquemas básicos do

gerador e misturador de harmônicos. Urnacomparação entre eles mos

tra que as diferenças consistem na existencia do terminal de FI e

o acoplamento entre este e o diodo.

Fundamentados na semelhança existente entre estes esque~

mas, propomos um que realiza ambas as funç?es, o qual foi baseado
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nos geradores de harmônicos descritos por Nethercot (4) e John-

son (6).

o dispositivo proposto é mostrado na figura 2.1 e sua op~

raçao corno gerador e misturador de harmônicos, bem corno a função

de cada elemento, descrita abaixo.

@--

®\

G)-

-(1)

FIG. 2.1 - Esquema do gerador e misturador de harmônicos.

(1) Guia de onda fundamental, (2) Guia de onda

secundário, (3) Montagem do diodo a cristal,
~

(4) Terminal da FI, (5) Curto movel, (6) Aco-

plador entre o diodo, guias de onda e terminal

de FI.

Na utilizaçao do dispositivo corno gerador de harmônicos,

a energia produzida pelo gerador de microondas é conduzida pelo

guia de onda fundamental e transferida ao diodo pelo acoplador

tipo "poste".

o acoplador tipo "poste" é constituido por um fino cilín-
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metálico, paralelo ao campo elétrico em ambos os guias de onda e

e o condutor central da linha coaxial que suporta o diodo.

A corrente resposta do diodo é conduzida pelo mesmo aco

plador e excita o guia de onda secundário.

O guia de onda secundário, tem também a função de filtrar

os harmônicos de ordem mais baixa que o desejado. Sendo assim, es

te guia deve ser escolhido de tal maneira, que seu comprimento de

onda de corte seja menor. que o comprimento de onda do harmônico

anterior ao desejado.

Os guias de onda fundamental e secundário são terminados

por curtos móveis que sio utilizados para casar a impedância do

acoplador com a do guia de onda.

Quando operamos este dispositivo cornomisturador de har

mônicos, o sinal do oscilador-local é aplicado ao guia de onda

fundamental, enquanto que o sinal de RF é introduzido no guia de

onda secundário.

O acoplador conduz ambos os sinais ao diodo onde ocorre
; ~

a mistura. A corrente da frequencia-intermediária é conduzida pe-

10 mesmo acoplador ao terminal deste sinal.

2.5. O projeto do gerador e misturador de harmônicos

Nossa proposta de trabalho era a construção de um gerador

e misturador de quarto harmônico de Banda-X (8,2 - 12,4 GHz). Is~

significa que deveríamos ter condições de retirar e aplicar si

nais cujo intervalo de frequências é 32,8 - 49,6 GHz. Como as

possiveis aplicações do dispositivo não necessitavam de sinais

puros, isto é,nào estivessem contaminados com sinais dos harmô-

nicos superiores ao quarto, os quais tem potência bem abaixo (6)

daquela do harmônico de interesse. Sendo assim nos preocupamos

em filtrar a fundamental (8,2 - 12,4 GHz), o segundo harmônico



69

(16,4 - 24,8 GHz) e e terceire harmônice (24,6 - 37,2 GHz), .os

quais tem maier petência (quande prepriamente sintenizades) que

e quarte harmônice.

Pedemes entae utilizar a prepriedade de que e guia de

.ondae um filtre passa-alta, assim devemes escelher um guia de en

da que per sua própria natureza filtre até e terceire harmônice.

Se e dispesitive fer aplicade em experimentes que necessitem de

um sinal pure, um filtre passa-baixa eu passa-banda deve ser a-

ceplade ae guia de .onda.Um filtre deste tipe nãe fei censtrui-

de per nae dispermes de um guia de .ondade Banda-Q.

O guia de .ondafundamental utilizade é um RG52/U que .ope

ra em teda a Banda-X e cuja frequ~ncia de certe para e mede TE10

é 6,56 GHz. A flange usada neste guia é de tipe UG135/U.

Cernoguia de .onda secundárie utilizamos um RG96/U que

.operaem teda a Banda-Ka. Este era e guia de .ondade mais alta
,.. I • o( ""

frequenc~a de certe d~spen~vel, e valer desta para e mede TE10 e

21,09 GHz. Este guia filtra a fundamental, e segunde harmônice

de intervale 8,2 - 10,95 GHz, mas nãe filtra .oterceire harmôni

ce. Para filtrar est~ harmônice, utilizaremes e próprie guia de

.ondada estrutura de frequenclmentre de Banda-Q. Este guia de

.onda, RG97/U, tem uma frequência de certe para e mede TE10 igual

a 26,3 GHz, sende assim pessibilita filtrar e terceire harmônic.o

da frequência fundamental cempreendida entre 8,2 e 8,76 GHz.

As dimensões des guias de .onda sãe mestradas na figura

2.2, estas feram calculadas para nãe termes um nó de veltagem nas

flange~, nas frequências inferieres da banda de trabalhe des guias

de .onda.As .outras dimensões (57,5 e 115,2 mm) permitem que .os

curtes móveis sejam mevimentades em·uma distância maier que.À /2g

calculada na frequência inferier da banda.

Ambes .osguias de .ondaf.oramterminades cem curtes móveis

de tipe nãe-centate, que pessibilitam e necessárie casamente de
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FIG. 2.2

115,2

vista de topo do gerador e misturador de

harmonicos mostrando as dimensões dos

guias de onda.
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impedâncias. O de Banda-X foi baseado em um modelo da Hewlett

Packard e suas dimensões mostradas na figura 2.3, enquanto o de

Banda-Ka baseado num modelo da Demornay-Bonardi e é mostrado na

figura 2.4.

Urna vista em explosão que mostra as dimensões da montagem

do diodo e do terminal de FI é vista na figura 2.5. A montagem do

diodo é urna linha coaxial de impedância 120 n, o diodo é colocado

nesta montagem e seu condutor central é embutido no acoplador ti

po "poste" que atravessa ambos os guias de onda e continua até o

terminal de FI.

o diodo utilizado, procedente da indústria Microwave

Associates, e o modelo lN53B que opera na Banda-Ka, sendo que sua

impedância de FI varia de 400 a 800 n.

O acoplador tipo "poste" é um cilindro construido de la

tao, corno todas as outras parte~,é banhado a ouro para diminuir

as perdas devido a resistência superficial. O capacitor coaxial

que permite isolar o terminal de FI dos terminais de OL e RF, es

tá situado no terminal de FI e foi baseado em um modelo da Demor-

nay-Bonardi. Para isolar o condutor central e o capacitor coaxial

do condutor externo utilizamos lucite e teflon, respectivamente.

Urna vista em explosão do dispositivo mais detalhada é

mostrada na figura 2.6.

Corno a impedância de FI do diodo é diferente da impedân

cia (50 n) dos instrumentos de medidas a serem utilizados, é ne

cessário construir um casador de impedâncias. O esquema deste,

Przedpelski (38) é mostrado na figura 2.7, onde Ri e RO sao os

valores das impedâncias a serem casadas, Xo é um capacitor de

100 pF que será utilizado para bloquear o sinal DC (resultante

da retificação do sinal de OL e RF), Xa e Xb são os componentes

que possibilitam o casamento. As equações para Xa e Xb sao:
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x =a

R.l
Q

(2.5.1)

e Q e dado por:

Q =
~

1) (2.5.2)

e

Xb (2.5.3)

r-------l
I Xb

I
XoI ,II

Ri <
; IXa I

? RoL _____ J

FIG. 2.7 - Cicuito equivalente do casador de impedâncias.

N6s consideramos o valor m~dio da impedância de FI, assim

Ri 600~ , RO = 50~ e as frequências 30 e 60 MHz. Com estes valo

res, obitivemos os seguintes resultados:

F O'1Hz) C (pF) L (nH)

30 29,4 881

60 14,7 44 O

As indutâncias foram construidas com o auxilio da referên
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cia (39) e os valores dos capacitores utilizados sao: 29 e 15 pF.

Em resumo o dispositivo projetado e construido consiste

de duas secções de guias de onda ortogonais que tem uma ~arede em

~
comum. Curtos moveis em cada guia de onda facilita o casamento de

impedâncias. O diodo é localizado em uma montagem coaxial, cujo

condutor central é perpendicular ao plano de intersecçào dos guias

de onda e passa por um orifício no centro da parede comum e é co-

nectado a um capacitor coaxial e ao terminal (BNC) de FI,

o dispositivo, em virtude de não dispormos de filtros a-

dequados, opera também como gerador e misturador do terceiro har-

mônico, além de operar como gerador e misturador do quarto harmô

nico. Suas bandas de frequências são: 37,2 - 24,6 GHz (gerador e

misturador do terceiro harmônico) e 49,6 - 32,8 (gerador e mistu

radar do quarto harmônico).
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~
CAPITULO III

CARACTERIZACAO E APLICAÇAO DO GERADOR
A

E MISTURADOR DE HARMONICOS

3.1. Introdução

Neste capitulo descrevemos os arranjos e procedimentos

experimentais utilizados na caracterização' e aplicação do disp~

sitivo. Também é apresentado um breve comentário sobre o equip~

mento usado.

As qualidades do dispositivo construido (descrito no

capitulo lI) podem ser avaliadas principalmente pela medida

dos seguintes parâmetros:

1. Perda de conversão quando usado cornogerador de har-

monicos.

2. Perda de conversão e isolação quando utilizado corno

misturador.
A

Estes parametros foram definidos no capitulo I e sua im
A

portancia discutida.

Um dos poss{veis usos do dispositivo é a calibração de
~

frequencimetros de diferentes bandas, quando não dispomos de

equipamento apropriado.

Com esta aplicação, calibramos um frequencimentro de

Banda-Q (33,0 - 50,0 GHz), no intervalo de 33,4 a 40,0 GHz.

3.2. Medida da perda de conversao do gerador de harmônicos

No uso do gerador de harmônicos é importante conhecer a

potência que será possivel obter, ou seja a perda de conversão

do dispositivo.
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Como foi definido no capitulo I, perda de conversão é o

A

quociente entre as potencias dos sinais fundamental {Pf} e har-

mônica (Ph), isto é:

L = 10 log

Sendo assim a montagem experimental para a obtenção da

perda de conversao, deve permitir a medida simultânea destas p~
A

tencias. O arranjo que foi utilizado nas medidas da perda de

conversào e mostrado na figura 3.1.

Neste esquema, o gerador de microondas utilizado' é um

klystron de Banda-X (8,2 - 12,4 GHz), Varian V-58, que oscila

entre 8,5 e 10,0 GHZ sendo sua potência máxima 500 mW. Suas ou-
~

tras caracteristicas são: Voltagem de Feixe = 500 V, Corrente

H~xima de Feixe = 70 mA e Voltagem do Refletor = - 350 a - 525 V.

Este klystron é alimentado por uma fonte HP - modêlo - 7l6B.

A seguir um isolador de ferrite (Narda - modêlo - 1210)

com isolação de 30 dB, permite proteger o klystron das ondas re

fletidas pelo sistema e não desejadas, permitindo uma maior es-

tabilidade do gerador de microondas. Uma parte desta potência

(20 dB) é desvidada pelo acoplador direcional (Sivers Lab 

modelo - PM 7250X) para medirmos a frequência da microonda. Essa

frequência ~ lida no contador eletrônico (HP - modêlo - 5245L)

que possui uma unidade conversora de frequência (HP - modêlo 

5255A), o que permite medir frequências de 20 Hz a 12,4 GHz com

5
um erro de uma parte em 10 .

A potência do sinal é controlada através de um atenua-

dor (Sivers Lab - modêlo - PM 7l01X), que permite uma atenuacãot

de O a 60 dB do sinal incidente com uma precisão de 0,1 dB entre

O e 10 dB; 1%, 2% e 3% da leitura nos intervalos de 10 a 40 dB,

40 a 50 dB e 50 a 60 dB (40).
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A seguir uma fração do sinal (10 dB) é desviada por um

acoplador direcional (Narda - modêlo - 1070-10) para um T-Mágico

(DMB - modêlo - DBG-650). Este é usado para dividir a potência do

sinal, de maneira que podemos medi-la, através do termistor (Tl)

(HP - modêlo - X486A), no medidor de potência (HP - modêlo 

432A) e observá-la no osciloscópio (Tektronix - modêlo - 7603),

através do diodo detetor (Sivers Lab - modêlo - PM 7195X).

o sinal propaga-se pelo guia de onda fundamental

(Banda-X) do gerador de harmônicos e é transferido, através de

um acoplador tipo "poste" ao diodo onde os harm6nicos são gera-

dos. Estes são conduzidos pelo mesmo acoplador ao guia de onda

secundário (Banda-Ka), no qual a fundamental e o segundo harmô-

nico são filtrados, visto que suas frequências estão abaixo da

frequência de corte deste guia de onda.

Os sinais harmônicos restantes (terceiro, quarto e etc)

propagam-se pela transicão (DMB -modêlo - DBCD-018) existente

entre os guias de onda Ka e Q. A seguir o terceiro harmônico e

filtrado pelo guia de onda de Banda-Q (que·faz parte do frequen

cimetro da mesma banda) e os sinais do quarto harmônico e os de

ordem superior sao conduzidos por uma transição idêntica à pri-

meira ao termistor (T2) (HP - modêlo - R486A) e sua potência me

dida no medidor de potência.

O medidor de potência utilizado permite medir potências

de 1,0 ~W a 10 mW com precisão de 1% do fundo de escala em todas

elas (41).

O frequencimetro (DMB - modêlo - DBC 715-2) de Banda-Q

usado é do tipo absor~ão, que através de seu guia de onda fil

trava o terceiro harmônico e além disto confirmava o quarto har-

mônico mesmo sem estar calibrado.

Como o guia de onda secundário do gerador de harmônicos

e o termistor (T2) sào de Banda-Ka e o frequencímetro é de
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Banda-Q, foi nece$sário utilizar transições entre estes guias de

onda.

P.ra evitarmos reflexões devido a terminais em aberto,

utilizamos terminações (PRD - modelo - 116A), que absorvem a e

nergia incidente com um minimo de reflexões.

3.2.1. Procedimento experimental

o primeiro passo é o ajuste do gerador ele harmônicos pa-

j

As potências dos sinais fundamental e'hamnôrticoforam

medidas através dos termistores e do medidor de pOtência, e com

estes dados a-.perda de conversão calculada.

Para verifica~ão o procedimento foi repetido e assim o

valor médio das potências, e consequentemente o da perda de con

versão, como também sua repetitividade obtidos.

Foram tomadas precauções para evitarmos problemas de ins

tabilidade em frequência e potência, o klystron era~nergizado

três horas antes das medidas serem realizadas. Durante os testes

se ocorria algum deste tipo de instabilidade, ela era contornada

através do controle manual da voltagem do refletor do .klystron.

Este procedimento foi.realizado para frequênC'ias entre

8,5 e 8,7 GHze diversos nlveis de potência do sinal fundamental.
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Os resultados são vistos nos gráficos: Potência Fundamental X

Perda de Conversao e potência Fundamental X Potência do Quarto

Harmônico, que são mostrados no capitulo IV.

3.3. Medidas de isolação e perda de conversao do misturador de

harmônicos.

O misturador é utilizado principalmente corno conversor

de frequências em receptores de microondas, sendo então necessá-

rioconhecer a relação entre os sinais de Oscilador-Local (OL),

Rádio-Frequência (RF) e Frequência-Intermediária (FI).

Corno foi definido no capitulo I, o parâmetro isolação

determina a quantidade de potência de um sinal que incidindo em

um terminal é detetado em outro terminal, assim a isolação entre

os terminais OL e FI é dada por:

IOL-FI = 10 log

onde POL é a potência do o8cilador-localincidente em seu pró1
prio terminal e POL a pot~ncia do oscilador-local detetada no3
terminal de frequência-intermediária.

No caso do misturador a perda de conversao relaciona as

potências de RF e FI, e é dada por:

L = 10 log

O arranjo experimental usado para a medida destas quan-

tidades e mostrado na figura 3.2, e seus componentes e funções

descritos abaixo.
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o equipamento da Banda-X, que neste caso será considera-

do cornooscilador-local do misturador, foi descrito na serão an

terior e também mostrado na figura 3.1.

o sinal de RF é gerado num klystron de Banda-Ka, Varian

V-97, que oscila entre 34,0 e 35,6 GHz sendo sua potência máxima

10 mW. A voltagem de feixe é 400 V, a corrente maxima de feixe

50 mA e a voltagem do refletor varia de - 75 a - 225 V. A fonte

usada é uma HP - modêlo - 716B.

A seguir uma parte da potência (20 dB) é desviada pelo

acoplador direcional (DMB - modêlo - DBC - 630), a qual é contro

lada por um atenuador (DMB - modêlo - DBC - 430) que permite uma

atenua~ao máxima de 20 dB.

Este sinal é introduzido no terminal de RF (guia de onda

de Banda-Ka) do misturador, o qual é transmitido ao diodo atra-

vés do acoplador.

N o diodo, sao gerados os harmônicos dos sinais do OL e

RF e também um batimento entre eles ocorre. Assim, o sinal de FI

que é resultante do batimento entre o quarto harmônico do osci

lador-local e do sinal de RF é conduzido ao seu terminal através

do mesmo acoplador.

A potência do sinal de FI foi medida com o analisador de

espectro (HP - modêlo - 141T), que permite visualizar sinais cu

ja frequência esteja situada entre O e 1,25 GHz e com potências

compreendidas entre 10 e - 72 dBm com precisão de 1,75 dB. Com

o analisador tambem foi possivel observar a pureza espectral do

sinal. O medidor de potência (HP - modêlo - 432A) não pode ser

usado, visto que ele mede até 1,0 ~w, enquanto que a potência do

sinal de FI é da ordem de 0,01 ~W.

A impedância do diodo na frequência de FI foi casada com

o analisador de espectro através do casador de impedâncias des-

crito no capítulo 11. O sinal DC, resultante da retificação
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dos sinais do oscilador-local e rádio-frequencia, foi bloqueado

através de um capacitor cerâmico de 100 pF. Como a potência do

sinal de FI e pequena, utilizamos um amplificador (Anzac -

modelo - 108) com a banda passante de 5 a 300 MHz com 28 dB de

ganho, para amplificar este sinal antes de introduzi-lo no conta

dor eletrOnico ou no osciloscópio.

nas medidas de potências do oscilador-local no terminal

FI foi usado um termistor (HP - modêlo - 8478B) cuja montagem e

do tipo coaxial.

3.3.1. Procedimento experimental

A maior potência do sinal de FI e obtida através do ajus

te dos curtos móveis.

A potência do sinal de FI foi obtida com o analisador de

espectro, enquanto que as potências dos sinais de RF e OL foram

medidas com os termistores e o medidor de potência. Com os dados

das potências de RF e FI a perda de conversão fbi.calculada.

Os dados obtidos for~m verificado~ através da repetição

do procedimento, e assim, o valor médio e a repetitividade das

medidas foram conseguidos.

Para evitarmos instabilidades de frequ~ncia e potência,

ambos os klystrons eramenergizados três horas antes das medidas

serem efetuadas. Durante estas, a potência e a frequência foram

monitoradas através do osciloscópio, e do contador eletrônico.

A verificação da oêbrr~nciade algum deslocamento na fre-

quência de FI, seu sinal era amplificado e lido no contador ele

trônico; isto foi feito antes e após cada medida, sendo que o

deslocamento máximo observado entre elas foi de 1,0 MHz, sua cor

reçao era realizada através do controle manual da voltagem do re-

fletor fo klystron do sinal de RF.
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A medida de isolação entre os terminais do OL e FI, fo-

ram realizadas com o sinal de RF totalmente atenuado. Medidas de
A

potencia nos terminais de OL e FI foram realizadas com termisto-

res e medidor de potência.

A isolação entre os terminais de OL e RF e infinita,

visto que a frequência do OL está abaixo da frequência de corte

do guia de onda do sinal de RF, o reciproco pode não ser verda

deiro, mas como não tinhamos uma transição entre os guias de on

da de Bandas X e Ka não pudemos comprovar. Também não foi possi-

vel medir a isolaçao entre os terminais de RF e FI, por não ter-

mos uma transição coaxial-guia de onda de Banda-Ka que possibi

lite medir a potência de RF no terminal de FI.

A linearidade entre as potências dos sinais de RF e FI

foi verificada, a potência do OL foi mantida constante, enquan

to a potência do sinal de RF variada. O procedimento deste caso

e o mesmo da medida da perda de conversão.

-Os resultados sao vistos nos gráficos: Potência Fundamen

tal X Perda de Conversao, Frequência Fundamental X Isolação e
I

'" " - ...
potencia de RF X potencia de FI, que sao mostrados no cap1tulo

IV.

3.4. Aplicação - Calibraçao de um frequencímetro de Banda-Q

( --
Este frequenc1metro descrito na seçao 3.2 nao estava ca-

librado, isto é, não sabiamos a que frequência correspondia a

leitura no micrômetro.

Com o gerador de quarto harmônico de Banda-X foi possi

vel calibrá-lo no intervalo entre 33,4 e 40,0 GHz, visto que es

tas frequências são o quarto harmônico do intervalo 8,35 - 10,0

GHz. Com o misturador do quarto harmônico foi possivel comprovar

alguns pontos da calibração obtida com o gerador de harmônicos.
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3.4.1. Procedimento experimental

o arranjo experimental utilizado para calibrar o freque~

cimetro usando o gerador 'de harmônicos ê o mesmo mostrado na fi

gura 3.1. Para obtermos frequências compreendidas entre 8,35 e

8,5 GHz o klystron V-58 foi substituído por um outro, também

Varian VA-2l7H que oscila entre 8,3 e 9,6 GHz e com potência

maxima de 500 mW.

O klystron de Banda-X era colocado para oscilar em deter

minada frequência, a qual era lida no contador eletrônico, o

gerador de harmônicos era sintonizado até que o medidor de potê~

cia indicasse potência máxima. A cavidade dofrequencímetro era

então movimentada através do micrômetro e quando passavamos por

sua frequência de ressonância esta absorvia potência do sinal do

quarto harmônico, esta absorção era medida no medidor de potên

cia, e a leitura efetuada no micrômetro. A confirmação desta

leitura foi conseguid~ com a repetição do procedimento. A fre

quência harmônica era aquela lida no contador eletrônico multi

plicada por quatro, isto significa que o erro cometido nesta

frequência é de 4 partes em 105•

Para frequências acima de 8,8 GHz o terceiro harmônico

também está presente, sendo assim a potência medida é composta

dos sinais dos terceiro e quarto harmônicos, mas a cavidade do

frequencímetro absorve apenas potência do quarto "harmônico e da

mesma maneira a absorção da potência era confirmada.

Com o procedimento exposto acima foi possível calibrar

o frequencimetro, de 33,4 a 40,0 GHz, com intervalos de 200 MHz.

A calibração efetuada com o gerador de harmônicos foi

comprovada no intervalo compreendido entre 34,0 e 35,6 GHz com

a utilizacao do misturador. O arranjo experimental usado é aque

le mostrado na figura 3.2.
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Neste procedimento, o sinal de FI era obtido da mesma

forma que o apresentado na seçao 3.3, este sinal era amplificado
A

e introduzido no contador eletronico. À voltagem do refletor dO

)
klystron de Banda-Q era regulada ate que o contador indicasse uma

frequência de FI igual a zero Hz, portanto a frequ~ncia deste

klystron era igual a do quarto harmCnico do de Banda-X, isto e

noscalibravamos a frequência do sinal de RF atrav~s daquela do

sinal do oscilador-local.

o sinal de RF era detetado pelo diodo detetor e visuali-

zado no osciloscópio, portanto uma variação deste sinal era

observada quando sintonizávamos o frequencimetro em sua frequên

cia de ressonância, a leitura do micrômetro era feita no minimo

desta variacao.

Para confirmar a leitura do micrômetro, o procedimento

foi repet1do e a frequência da FI observada continuamente no con

tador eletrônico para a verificação de algum desvio.

Os resultados obtidos são mostrados em um gráfico:

Leitura do Micrômetro X Frequência que é mostrado no capitulo

IV.

A figura 3.3 mostra o equipamento de microondas utilizado

na caracterizacão do gerador e misturador de harmônicos construi-

do, como também na aplicação efetuada.

3.5. Comentário sobre as medidas realizadas com o terceiro

harmônico de Banda-X

Neste trabalho também realizamos medidas de potência com

o gerador do terceiro harmônico de Banda-X, que são frequências

compreendidas entre 24,6 e 37,2 GHz. Como o klystron de Banda-X

utilizado opera entre 8,5 e 10,0 GHz, a banda do terceiro harmô-

nico é reduzida para o intervalo 25,5 - 30,0 GHz. Em virtude de
-, ".,.,

r/\ ,V\;
••• ~ .,~ .~ ••••.•••.•••.• _ •••d __ ~._

'..,.,;. ~-

j,< .••• - ••. ---.- .• --------..- •• -

I
~.. '" __ ~_".~_,_~ J
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FIG. 3.3 - Equipamento de microondas utilizado na

caracterização do gerador e misturador

de harmônicos que é visto em primeiro

plano.
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nào dispormos de um klystron ou outra fonte que operasse nestas

frequências e que simulariam o sinal de F~, medidas com o mistu

radar do terceiro harmônico nao foram efetuadas.

o procedimento experimental ~ o mesmo descrito para o

quarto harmônico na seção 3.2. No arranjo experimental mostrado

na figura 3.1, retiramos as transições e o frequencimetro de

Banda-Q e montamos o termistor T2 diretamente no guia de onda

secundário (Banda-Ka).

Salientamos que estas medidas nào são absolutas, visto

que o quarto harmônico está presente. Podemos afirmar que a po-

tência deste é baixa, pois quando sintonizamos os curtos móveis

para obtermos maior potência de um .harmônico os outros são de-

sintonizados e consequentemente suas potências são diminuidas.

I •••
Se tivessemos um f~ltro passa-ba~xa ou um f~ltro passa-

banda, por exemplo uma cavidade ressonante do tipo transmissão,

um destes seria montado na saída do guia de onda secundário e

as medidas obtidas seriam absolutas.

Os resultados conseguidos são vistos nos gráficos:

Potência Fundamental X Perda de Conversão e Potência Fundamen-

tal X Potência do Terceiro Harmônico, mostrados no capítulo IV.

r
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CAPITULO IV

RESULTADOS E CONCLUSOES

4.1. Introdução

Neste capítulo expomos os resultados experimentais da ca

racterizacão do gerador de terceiro e quarto.harmônicos e mistur~

dor do quarto harmônico de Banda-X, cornotambém da aplicação efe-

tuada.

As curvas de potência e perda de conversão do terceiro e

quarto harmônicos versus potência da fundamental, bem cornoa cur

va de isolação (OL-FI) versus frequência da fundamental foram a

justadas pelo m~todo dos mínimos quadrados.

Nossos resultados são confrontados e discutidos com aque-

les existentes na literatura e concluimos que o gerador do tercei

ro e quarto harmônicos, cornotambém o misturador do quarto harmô-
••••• I

n1CO de Banda-X constru1do e comparavel aqueles.

4.2. Potência do terceiro e quarto harmônicos e perda de conversao

do gerador de harmônicos

Nas figuras 4.1 e 4.2, respectivamente, estão representa

dos os valores da potência e da perda de conversao do terceiro

harmônico, ambos em função da potência do sinal fundamental.e ten

do cornoparâmetro a frequência da fundamental.

Na figura 4.1, a curva correspondente a frequencia 8,8 GHz

tem equação: P3 = 1,01 Pfl,3, enquanto que a curva cuja frequência
~ - 1 4
e 10 GHz tem equaçao: P3 = 0,71 Pf ' • A tangente destas curvas

concordam com o resultado (P3« Pfl,3) de Richardson (42). Nestas

equações P3 é a potência do terceiro harmônico em ~W e Pf a potê~
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cia da fundamental em mW.

Na figura 4.2, a equação da curva cuja frequência e 8,8

~ A

GHz e: L = 29,6 - 2,8 log Pf; para a curva de frequencia 10 GHz a

equaçao é: L = 31,6 - 4,2 log Pf' Onde L é a perda de conversãoem dB e Pf a potência da fundamental em mW.
Os valores da potência e da perda de conversao do quarto

harmônico em função da potência da fundamental e tendo como parâ-

metro a frequência do sinal fundamental, são mostrados nas figuras

4.3 e 4.4 .

. -4 2 66
Na f~gura 4.3, a equaçao: P4 = 7,6.10 Pf' correspon-

de a curva cuja frequ~ncia é 8,5 GHz, enquanto a curva de frequ~~

-4 2 54 .. A

cia 8,7 GHz tem equaçao: P4 = 7,6.10 Pf' . Onde P4 e a poten-

cia do quarto harmônico em ~W e Pf a potência do sinal fundamental

em mW. A tangente destas curvas estao situadas entre os resulta-

dos de Nethercot (P4 ~ Pf4) (4) e Richardson (P4 ~ Pfl,5) (7) •

Na figura 4.4, a curva de frequência 8,5 GHz tem equação:

L = 62,3 - 17,4 log Pi e a equação: L = 60,4 - 15 log Pf corres

ponde a curva cuja frequência e 8,7 GHz. Nestas, L é a perda de

conversão em dB e Pf a potência do sinal fundamental em mW.

4.3. Perda de conversão e isolação do misturador do quarto

harmônico

Nas figuras 4.5 e 4.6 mostramos os valores da perda de

conversão em função da potência do oscilador-local, cuja frequên-

cia era 8,5 GHz, tendo como parâmetro a potência do sinal de

rádio-frequência. A isolação entre os terminais do oscilador

local e frequência-intermediária é mostrada em funcão da frequên-

cia do oscilador-local na figura 4.7. A equação desta reta é:

I = 20,35 + 0,3 F, onde I e a isolação e F a frequ~ncia em GHz.

A linearidade entre os sinais de rádio-frequência e
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A

frequencia-intermediária é mostrada nas figuras 4.8 e 4.9, tendo

como parâmentro a potêncÉdo oscilador-local, sendo sua frequên-

cia 8,5 GHz.

A pureza espectral da frequência-intermediária em 30 e 60

MHz e observada nas figuras 4.10 e 4.11. Estas foram obtidas com

potências dos sinais de RF e OL de 1,0 ~W e 100 mW, a frequência

do OL era 8,5 GHz.

o sinal da frequência-intermediária, 30 e 60 MHz é mostr~

do nas figuras 4.12 e 4.13. Este sinal foi amplificado 28 dB e a

plicado em uma carga de 50n do osciloscópio.

4.4. Calibração do frequencimetro de Banda-Q

A figura 4.14 mostra a curva de calibração obtida para o

frequencimetro de Banda-Q.

Na figura 4.15 mostramos os modos do klystron de Banda-X

(traco superior) e do quarto harmônico desta banda (traco infe-
j ~

rior). Nesta podemos observar as absorqoes provocadas pelos fre-
~ ~ ~

quenc~mentros de Banda-X e Q. A absorçao do frequenc~metro de

Banda-X na frequência de 8,7 GHz é visto em ambos os traços na
- ~ ~

mesma posiçao e a absorçao do frequenc~metro de Banda-Q, para me-

lhor vi~ualização foi deslocado para o centro do modo do quarto

harmônico.

o arranjo experimental usado é mostrado na figura 3.1,

no qual um frequencimetro de Banda-X foi introduzido entre o pri

meiro acoplador direcional e o atenuador, além disto o termistor

T2 foi substituido por um diodo detetor. A voltagem do refletor

do klystron de Banda-X foi modulada por um sinal dente de serra

e assim todo o modo pode ser observado.
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FIG. 4.10 - Espectro da frequencia-intermediaria de
30 MHz. cada divisao horizontal e igual
a 10 MHz e cada divisáo vertical e
igual a - 10 dBm.

FIG. 4.11 - Espectro da frequência-intermediária de
60 MHz. Cada divisão horizontal e igual
a 20 MHz e cada divisão vertical e
igual a - 10 dBm.



FIG. 4.12 - Sinal da frequência-intermediária de

30 MHz.

FIG. 4.13 - Sinal da frequencia-intermediária de

60 MHz.
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FIG. 4.15 - Modo do klystron de Banda-X (traço superior)

e o modo do quarto harmônico (traço inferior)

Observe as absorçoes provocadas pelos frequen

cimetros de Banda-X (visto a direita em ambos

os modos) e de Banda-Q (visto no centro do
•

traço inferior).



4.5. Comparação entre o dispositivo construido e aqueles citados

na literatura

o gerador do terceiro e quarto harmônicos construido e

comparado na figura 4.16, que consiste em um gráfico da perda de

conversão em função do número do harmônico, com o modelo teórico

discutido na seção 1.3.3 e com similares descritos na literatura

e em catálogos comerciais.

A curva (1) representa o resultado do modelo proposto

por page (20) para um gerador de harmônicos cujo elemento não

linear é um diodo a cristal, que neste modelo consiste de uma

resistência não-linear.

A curva (2) representa os resultados de Grifone (5), o

dispositivo construido por este autor e um gerador de harmônicos

cujo circuito e altamente otimizado, cape salientar que tal dis

positivo não pode ser utilizado como misturador de harmônicos.

A curva (3) mo.tra os resultados obtidos neste trabalho.i

A curva (4) exibe os resultados de um gerador de tercei

ro e quarto harmônicos da indústria Demornay-Bonardi (42). Este

dispositivo pode ser utilizado como misturador de harmônicos,mas

não há dados sobre seu desempenho.

Os resultados de Richardson (43) são mostrados na curva

(5): neste trabalho não há dados sobre o projeto do gerador de

harmônicos, sendo apenas citadas as potências da fundamental,

segundo e terceiro harmônicos.

Com os dados mostrados na figura 4.16. podemos dizer que

o gerador de harmônicos construido é comparável àqueles.

O misturador do quarto harmônico de Banda-X é comparado a

um misturador do terceiro harmônico da mesma banda, que é produ-

zido pela indústria Hughes Aircraft eo. (44), cujo gráfico Perda

de Conversão X potência do Oscilador-Local ê visto na figura 4.17.
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Tal dispositivo é construido com técnica de microstripline e o

elemento não-linear e um diodo Schottky com isto consegue-se urna

perda de conversao mais baixa.

Comparando as figuras 4.5 e 4.17 encontramos para 100 mW

(20 dBm) de potência do oscilador-local, as perdas de conversão

de 28.5 dB e 17,1 dBr .respectivamente. Podemos dizer que o mistu

rador do quarto harmônico de Banda-X contruido por nós é apenas

dez vezes pior que o misturador do terceiro harmônico de Banda-X

produzido pela Hughes.

Cabe salientar que utilizamos apenas um diodo neste traba

lho sendo que os resultados aqui mostrados e comparados com aque

les da literatura, podem ser melhores ou piores quando um outro

diodo for usado.

4.6. Conclusões

o dispositivo projetado e construido opera conforme as

previsões e que em resumo tem as seguintes especificacões:

1. Gerador do quarto harmônico

frequência máxima - 49,6 GHz

frequ~ncia m!nima - 32.,8GHz

- potência do harmônico - ~ 0,3 mW

2. Gerador do terceiro harmônico

frequ~ncia maxima - J7,2 GHz

- frequ~ncia mínima - 24,6 GHz

- potência do harmônico - ~ 0,8 mW
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3. Misturador do quarto harmônico

- frequência de RF maxima - 49,6 GHz

- frequência de RF minima - 32,8 GHz

- frequência-intermediária - 30 MHz

isola9ão dos terminais OL-FI - 23 dB

perda de conversão - 28,3 dB

4. Misturador do terceiro harmônico

- frequência de RF máxima - 37,2 GHzfr~quência de RF minima - 24,6 GHz
~ .

Outros dados nao foram med1dos

Com a comparacão realizada na seção anterior podemos con

cluir que o dispositivo construido é comparável quando não supe-

rior aos descritos na literatura.

- ;
4.7. Sugestoes para trabalhos futuros

Em primeiro luqar deve-se caracterizar melhor o dispositi

vo corno gerador de harmônicos, isto pode ser consegúido utilizan-

do-se corno fonte fundamental um klystron X-13 da Varian que opera

em toda a Banda-X e sua potência é 100 mW. Com estes ~ados pode-se

verificar se a potência do harmônico e consequentemente a perda

de conversão é ou não função da frequência fundamental.

Com relação ao misturadorde'harmônico~ deve-se caracte

rizar o dispositivo como misturador do terceiro harmônico, isto

pode ser conseguido utilizando-se um klystron que opere na

Banda-Ka. Além disto, deve-se caracterizar o misturador do quarto

harmônico em toda a banda de trabalho.

Em termos de aplicacões, deve-se testar o misturador doI

quarto harmônico como estabilizador de frequência de um klystron
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Qe Banda-Qe o mesmo pode ser utilizado corno frequencimetro de um

espectrômetro de Ressonância parmagnética Eletrônica (RPE)que op~

rará na Banda-Q e será montado no Laboratório de Ressonância Mag-
-

netica deste Departamento.

o dispositivo pode ser aplicado corno gerador de mlcroon-

das em experiências de RPE em amostras que tenham fortes absor-

ções. Nestas, ele pode também ser utilizado como misturador na de

teçao superheterodina do sinal de RPE .

•

·r-
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