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RESUMO 

 

 

     Este trabalho apresenta um estudo sobre o uso da técnica de load-pull para amplificadores de 

potência em microondas. 

     Load-pull consiste basicamente num sistema para medir, através de uma carga variável e um 

procedimento de calibração apropriado, as características do dispositivo, tais quais, potência de 

saída, ganho, eficiência e impedâncias de entrada e de saída, representando os resultados através 

de contornos de impedâncias de carga traçados sobre a Carta de Smith. 

     Algumas técnicas representativas de load-pull, utilizadas para caracterização e projeto de 

amplificadores de potência em microondas, são apresentadas. 

     Com base na teoria, é desenvolvido um programa, com utilização do software Matlab®, para 

simulação do uso da técnica de load-pull, o qual serve como ferramenta para análise do 

desempenho do dispositivo sob diversas condições de operação.  

     Os resultados da utilização do programa são discutidos, tendo como foco os parâmetros de 

máxima potência e de máximo ganho para um dispositivo ativo não linear. 
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ABSTRACT 

 

 

     This work presents a study on the load-pull technique for microwave power amplifiers. 
     Load-pull consists of a system used to measure, through a variable load, after an appropriate 
calibration process, the characteristics of a given device, such as output power, gain, efficiency 
and input and output impedance, representing the results by the load impedance contour traced 
upon the Smith Chart.   
     Some representative load-pull techniques are discussed. 
     Based on the theory, it was developed a simulation program for the load-pull technique, using 
the Matlab® software, which is a tool for the analyses of a given device performance under 
different operating conditions. 
     Results from the program are discussed, focussing on maximum power and maximum gain for 
an active non-linear device. 
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1      INTRODUÇÃO 

 

 

1.1   POSICIONAMENTO DO TRABALHO 

     A exploração pelo crescimento dos sistemas de comunicação tem gerado uma verdadeira 

revolução tecnológica. O avanço nos estudos dos dispositivos semicondutores tem acompanhado 

esta evolução, tornando realidade a capacidade de explorar cada vez mais as características dos 

amplificadores de potência a estado sólido. 

     Tendo em vista o crescente desenvolvimento dos transistores bipolares e FETs operando em 

freqüências e potências cada vez mais elevadas, este trabalho se propõe a apresentar um estudo 

sobre a técnica de load-pull, voltado ao projeto de amplificadores de potência na faixa de 

microondas. 

     O objetivo principal do trabalho é fornecer subsídios ao projeto de amplificadores de potência, 

para que se possa obter as impedâncias de fonte e de carga do dispositivo, enfim, as condições 

necessárias de operação do dispositivo, para melhor desempenho em atendimento as suas 

especificações de projeto. 

     As exigências básicas para projeto de amplificadores de potência são potência de saída e 

eficiência. A potência de saída afeta a distância da comunicação, por exemplo. A eficiência está 

relacionada ao consumo do equipamento, definindo, entre outros parâmetros, o tempo útil da 

bateria do sistema, uma vez que o amplificador é um subsistema que mais consomem energia 

num dado sistema ou instalação. 

     Estas exigências, para serem atendidas por um amplificador de potência na faixa de 

microondas, necessitam de um tratamento adequado, já que os dispositivos são em geral não-

lineares e os parâmetros de pequenos sinais não são suficientes para descrever as suas 

características. Por este motivo, escolheu-se o método de load-pull para análise, sendo de uma 

das maneiras mais eficazes para se analisar amplificadores de potência através de métodos de 

medidas diretas e indiretas. 
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1.2 OBJETIVOS E DIVISÃO DA TESE 

 
     Este trabalho tem como principais objetivos o estudo das técnicas de load-pull e a análise dos 

resultados das medidas para o projeto de amplificadores de potência na faixa de microondas, 

usando as técnicas estudadas. 

     Visando-se atingir os objetivos citados, foi estabelecida uma divisão do trabalho em quatro 

etapas. Na primeira delas é realizado um estudo sobre os amplificadores de potência. Na segunda 

aborda-se a teoria de algumas técnicas de load-pull existentes na literatura. Nesta etapa, descreve-

se os processos de load-pull ativo e passivo, assim como a forma com que seus parâmetros atuam 

no desempenho de um dispositivo em teste. Na terceira etapa, desenvolve-se um estudo sobre os 

sintonizadores, elemento essencial na técnica de load-pull. Na última etapa, desenvolve-se um 

programa, utilizando-se o software MatLab®, que simula o uso da técnica de load-pull, com base 

na teoria desenvolvida na segunda etapa. O programa permite a análise dos resultados das 

medidas para o projeto de amplificadores de potência na faixa de microondas. 

     Assim, este trabalho está organizado em seis capítulos. O presente Capítulo apresenta a 

introdução na qual insere-se todo o contexto deste trabalho. 

     O Capítulo 2 apresenta um estudo sucinto sobre os amplificadores de potência, onde são 

analisadas as classes de operação dos amplificadores, a configuração e os demais parâmetros 

necessários ao entendimento deste trabalho. 

     No Capítulo 3, apresenta-se a definição de load-pull e os princípios básicos de algumas 

técnicas de load-pull da literatura, sendo cada método identificado por seus respectivos autores.  

     No Capítulo 4, um estudo sobre sintonizadores de impedância é apresentado. Este instrumento 

é essencial na caracterização do load-pull, sendo através dele a determinação da técnica ativa ou 

passiva. Os sintonizadores podem ser mecânicos ou eletrônicos. Alguns sintonizadores são 

apresentados. Relata-se também a elaboração de um sintonizador nos laboratórios do IME, com 

seus respectivos resultados. 

     No Capítulo 5, descreve-se o programa desenvolvido para análise dos dados oriundos da 

técnica de load-pull. Analisa-se primeiramente a operação do programa, através de um estudo 

sobre o seu princípio funcionamento e seu código. Supondo-se as medidas realizadas, 

considerado um setup implementado através de um dado método, toma-se por base os parâmetros 
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que determinam as características do dispositivo e analisa-se o seu desempenho. Os resultados 

obtidos do programa são avaliados numa comparação com dados da literatura. Tendo em vista a 

impossibilidade de execução de medidas em laboratório, um segundo programa foi desenvolvido, 

baseado em uma técnica de projeto analítico, o qual é também descrito neste Capítulo. 

     No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho, bem como os possíveis 

desenvolvimentos que podem servir como sugestões para trabalhos futuros. 
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2     AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA 

 

 

     Neste capítulo é feito um estudo sucinto sobre amplificadores de potência em altas freqüências 

(faixa de microondas). Faz-se uma breve abordagem sobre os dispositivos semicondutores 

utilizados em tais amplificadores. 

 

2.1   AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA 

      

     No projeto de amplificadores de potência, a potência efetivamente entregue à carga é uma 

função complexa do nível de sinal de entrada, das impedâncias de terminação e das condições de 

polarização do dispositivo amplificador. O inter-relacionamento não linear destes parâmetros 

torna sem eficiência o projeto convencional de amplificadores usando parâmetros S de pequenos 

sinais (HA, 1981). 

     Para o projeto de amplificadores de potência, o comportamento do transistor em regime de 

grandes sinais deve ser analisado e caracterizado.  Em operação classe A, os parâmetros de 

pequenos sinais do transistor podem ser usados na previsão do desempenho do amplificador, 

produzindo normalmente uma boa aproximação. Para classes AB, B ou C, os parâmetros S de 

pequenos sinais tornam-se cada vez menos úteis. 

     Sistemas de transmissão em microondas requerem a amplificação de sinais em alto nível de 

potência (para, por exemplo, aumentar o alcance de um transmissor). Os amplificadores usados 

com este fim são chamados de amplificadores de potência e são normalmente polarizados com 

um alto nível de corrente. Quando este é o caso, a eficiência do amplificador, que relaciona a 

potência de RF gerada pela potência DC dissipada, também é de grande importância. Além disto, 

considerando a grande amplitude do sinal de entrada e as características não lineares dos 

dispositivos amplificadores, distorções tornam-se um problema importante. 

     Dependendo da função ou aplicação específicas do amplificador, a determinação das 

impedâncias de terminação (entrada e saída) do dispositivo em regime de grandes sinais, a partir 

de métodos de medidas diretas ou indiretas, para caracterização de um ou mais parâmetros de 

saída, é indispensável. Neste contexto, situa-se este trabalho. 
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2.2   CLASSIFICAÇÃO DOS AMPLIFICADORES 

 

     Os amplificadores podem ser classificados de acordo com: 

     - Classe de operação 

     - Configuração 

     - Nível de potência de operação 

     - Linearidade 

     - Largura de faixa 

 

2.2.1 CLASSE DE OPERAÇÃO 

     

      Os amplificadores de potência, de um modo geral, podem ser polarizados para operar nas 

classes de operação A, AB, B e C (WALKER, 1996). A FIG. 2.1 representa a localização dos 

pontos de operação estática de um dispositivo amplificador (um transistor bipolar, no caso), para 

estas classes de funcionamento. Cabe ressaltar que outras classes de amplificadores de potência 

podem ser encontradas na literatura (GREBENNIKOV, 2002, pp.212-219), mas no presente 

trabalho somente as classes anteriores serão abordadas. 

FIG.2.1 - Pontos de operação de um dispositivo amplificador para as classes A, AB, B e C. 

I   
c

V
be

BC
AB

A

Ponto de Saturação

Ponto de Corte
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2.2.1.1  CLASSE A 

 

     Em classe A, o dispositivo amplificador é polarizado de forma que seu ponto de operação 

fique localizado no centro da região linear, compreendida entre os pontos de corte e de saturação. 

Por isso, a linearidade é boa e o amplificador gera menor distorção do que os polarizados em 

outras classes de operação.  Por outro lado, o consumo de corrente é elevado (sendo o maior deles 

quando comparado as demais classes), mantendo-se constante mesmo na ausência do sinal de 

entrada.  Seu uso, portanto, é recomendado para amplificadores de baixo nível de potência, que 

compõem os amplificadores sintonizados utilizados em receptores, nos primeiros estágios dos 

transmissores de rádio e em todas as aplicações onde o nível de potência não exceda alguns 

poucos miliwatts. 

 

2.2.1.2  CLASSE AB 

 

     Em classe AB, o dispositivo amplificador é polarizado no início da região linear, logo após o 

joelho da curva característica. A linearidade é comprometida, mas ainda é boa, e o consumo de 

corrente é pequeno na ausência de sinal, estando dentro de 1% a 10% do consumo 

correspondente à classe A. Na presença de sinal, o consumo irá variar em função da amplitude do 

sinal aplicado em sua entrada. Por isso, seu rendimento médio é muito maior do que aquele em 

classe A. Seu uso não é recomendado para potências muito baixas (algumas dezenas de 

miliwatts), onde a polarização em classe A é mais indicada. Ao contrário, amplificadores 

polarizados em classe AB têm melhor desempenho em potências mais elevadas (acima de 

algumas centenas de miliwatts), não havendo, contudo, um limite superior. Seu uso é 

aconselhado nos últimos estágios dos amplificadores lineares para AM e SSB. 

 

2.2.1.3 CLASSE B 

 

     Em classe B, o dispositivo amplificador é polarizado exatamente no limiar de condução, ou 

seja, no limite entre a região de corte e a região de condução. A não linearidade é maior que na 

classe AB porque o joelho da curva característica de transferência é mais acentuado e acrescenta 
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severa distorção, principalmente para sinais de pequenas intensidades. Na ausência de sinal, o 

consumo de corrente é nulo. 

     De maneira geral, a classe B não é utilizada em amplificadores lineares. Alguns autores 

consideram a operação em classe B como sendo a de amplificadores polarizados em algum ponto 

entre zero e o ponto de corte.  

 

2.2.1.4 CLASSE C 

 

     Em classe C o dispositivo amplificador é polarizado abaixo do corte, bem afastado da região 

de condução. Com transistores bipolares, isso significa que a junção base-emissor é inversamente 

polarizada e, na ausência de sinal de entrada, o consumo de corrente, assim como em classe B, é 

nulo. A distorção do sinal amplificado é muito grande, obrigando a utilização de um filtro na 

saída do amplificador. 

     A classe C é utilizada, quase sempre, em amplificadores de potência de RF e em 

multiplicadores de freqüência, que podem ser considerados como amplificadores nos quais o 

filtro de saída é sintonizado em um dos harmônicos do sinal de entrada e não na fundamental, 

como acontece nos amplificadores comuns. 

     A TAB. 2.1 apresenta um resumo das principais características e aplicações para as diversas 

classes de operação de amplificadores de potência. Os valores de distorção tabelados são típicos 

para amplificadores operando no nível de potência adequado para cada aplicação. 
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TAB.2.1 - Principais características e aplicações para as classes de operação A, AB, B e C. 

Classe 

Ângulo de 

Condução em 

Graus 

Rendimento 

Teórico 
Distorção Potência Aplicações 

A 360° 50% 
Baixa 

1 % 
< 1 W 

Amplificadores de baixo 

nível de sinal em FI e RF. 

AB 
> 180° 

< 360° 
> 50% 

Média 

> 1% 

< 5% 

> 0,1 W 

Amplificadores de alto 

nível em FI e RF, 

amplificadores  de potência 

B 180° 78,5% 
Alta 

> 5% 
> 0,1 W 

As mesmas da classe AB, 

porém, para maiores 

potências 

C < 180° 78,5% 
Muito alta 

> 17% 
> 0,1 W 

Amplificadores de alto 

nível em RF e 

multiplicadores de 

freqüência 

 

 

2.2.2 CONFIGURAÇÃO 

 

     Os dispositivos amplificadores com transistores bipolares podem ser montados em três 

configurações básicas: emissor comum, base comum e coletor comum. As devidas analogias 

devem ser feitas para transistores de efeito de campo (FET’s). Cada configuração apresenta 

característica própria, tendo diversas aplicações de acordo com a finalidade que se deseja 

(VENDELIN, 1982). 

     A impedância de entrada de um amplificador depende da configuração adotada, do tipo de 

transistor utilizado, de seus parâmetros e do circuito de polarização utilizado. Para os transistores 

bipolares, a impedância de entrada apresenta um comportamento inversamente proporcional à 

corrente de coletor, principalmente em emissor comum e base comum. 
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     A impedância de saída de um amplificador transistorizado depende, como a impedância de 

entrada, da configuração adotada, do tipo de transistor utilizado, dos seus parâmetros e do 

circuito de polarização utilizado. A impedância de saída aumenta com a tensão de alimentação na 

maioria dos amplificadores. A configuração que apresenta a impedância de saída mais elevada é a 

base comum. A de menor impedância é a configuração em coletor comum. 

     O ganho de tensão de um amplificador depende da transcondutância do transistor empregado, 

do valor da impedância de carga e da configuração utilizada na construção. A configuração que 

oferece maior ganho de tensão é a de emissor comum. 

     O ganho de corrente é uma característica intrínseca dos transistores bipolares. Em um 

amplificador é possível determinar o ganho de corrente pelo cálculo da relação entre a corrente na 

carga do circuito e a corrente de entrada. A configuração que fornece o menor ganho de corrente 

é a de base comum. 

   O ganho de potência é o módulo do produto do ganho de tensão pelo ganho de corrente de um 

amplificador. A configuração que permite o maior ganho de potência é a de emissor comum e o 

menor ganho é a de base comum juntamente com a de coletor comum. Na prática, torna-se mais 

fácil obter maior ganho de potência dos amplificadores em emissor comum, devido à facilidade 

no casamento de impedância entre gerador, amplificador e carga. 

     A resposta em freqüência de um amplificador está limitada pela freqüência de transição do 

dispositivo amplificador, pelo tipo de carga utilizada e pela configuração adotada. A distorção do 

amplificador é causada pela operação em regime de corte ou saturação ou, ainda, devido à falta 

de linearidade de sua curva característica de transferência. 

     Concluindo, para as diversas configurações, o amplificador em emissor comum é o circuito 

mais utilizado em equipamentos de rádio, principalmente nos amplificadores de potência, pois 

apresentam justamente um ganho elevado de tensão, corrente e potência. As principais 

desvantagens da configuração emissor comum são as respostas em freqüência reduzida, a 

realimentação interna elevada e a pouca estabilidade em baixas freqüências. 

 

2.2.3 NÍVEL DE POTÊNCIA DE OPERAÇÃO 

 

     Os amplificadores podem ser classificados de acordo com o nível de potência de operação em: 

     - Amplificadores de pequenos sinais 
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     - Amplificadores de potência 

 

 

2.2.3.1 AMPLIFICADORES DE PEQUENOS SINAIS 

 

     Os amplificadores de pequenos sinais ou de baixo nível são polarizados em classe A, 

trabalham com certa potência de alimentação de repouso e a distorção é baixa. São largamente 

utilizados nos equipamentos de rádio, fazendo parte os amplificadores sintonizados. 

 

2.2.3.2 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA 

 

     Os amplificadores de potência, especialmente os de RF, são polarizados em classe AB, B ou 

C, devido aos maiores rendimentos obtidos. 

     Nas aplicações de potência relativamente baixas (até cerca de 1W), onde é essencial a 

obtenção de uma elevada linearidade, utiliza-se a polarização em classe A. 

     O uso de realimentação negativa, com o objetivo de se reduzir a distorção, também é 

aconselhável em alguns casos. 

 

2.2.4 LINEARIDADE 

 

     A linearidade de um amplificador está relacionada com sua curva característica de 

transferência. Num transistor bipolar, por exemplo, a curva característica 
beC VI ×  segue 

aproximadamente uma função exponencial do seguinte tipo: 
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     onde: 

     ESI  é a corrente de saturação de emissor 
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     feh  é o  ganho de corrente estático do transistor 
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     η  é uma constante que depende da construção do transistor 

     De posse do valor de 
feh   e um par de valores de 

beC VI ×  é possível calcular os valores de 

"""" ηeI ES , válidos nas imediações dos pontos escolhidos, utilizando-se as seguintes equações: 
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11                                                                                                EQ 2.3 

onde 
1beV  e 

2beV  são pontos do joelho da curva de condução, escolhidos para uma aproximação 

linear, e 1I  e  2I  são as respectivas correntes de coletor devido a 
1beV  e 

2beV . 

 

2.2.5  LARGURA DE FAIXA 

 

     O amplificador linear tem a tarefa de manter o sinal original na sua saída, reproduzindo-o sem 

distorções. Deve fielmente amplificar o sinal sem o deformar. 

     O amplificador linear tanto pode ser de faixa estreita quanto de faixa larga. O de faixa estreita 

é sintonizado numa dada freqüência com um fator de qualidade muito alto. Operam em uma 

única freqüência ou em uma faixa muito pequena de freqüências, caracterizando por vezes um 

canal de comunicações. 

     Um amplificador é chamado de faixa estreita se sua banda passante é apenas uma fração de 

sua freqüência central, ou seja: 

     1
0

<<
F

BW
 

     Se a razão banda (BW) freqüência central (FO) for pouco inferior, igual ou maior que a 

unidade, então o amplificador é considerado de faixa larga. A FIG. 2.2 mostra uma curva típica 

de resposta de um amplificador faixa estreita.                       
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FIG. 2.2 - Curva de resposta de um amplificador faixa estreita 

 

2.3   DISTORÇÃO DE INTERMODULAÇÃO 

 

     Distorção de intermodulação é um outro tipo de distorção causado pela falta de linearidade do 

dispositivo amplificador. Aparece quando dois sinais de freqüências próximas são aplicados 

simultaneamente num dispositivo não-linear, criando-se novos sinais de saída, não 

harmonicamente relacionados com os sinais de entrada. Estes novos sinais possuem freqüências 

iguais à soma e à diferença dos sinais aplicados, ou múltiplos desses sinais, e são de difícil 

filtragem. 

     Embora a intermodulação seja um problema para amplificadores, ela é útil no processo de 

modulação e de conversão de freqüências em outros dispositivos. 

     Os amplificadores utilizados para amplificação linear não devem gerar distorções que venham 

prejudicar a qualidade do sinal e causar intermodulação. A FIG. 2.3 mostra a curva característica 

de transferência e as novas freqüências geradas pela intermodulação entre dois sinais de 

freqüências próximas. 
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ESPECTRO DO SINAL 

DE SAÍDA  

FIG.2.3 - Relacionamento entre a geração de espúrios com a curva do amplificador. 

 

     O amplificador linear é o único que não gera nenhum espúrio (idealmente). O amplificador 

que apresenta uma característica quadrática exibe um espectro onde aparecem produtos de 

intermodulação de segunda ordem, ou seja, 12 ff ± . Como esses sinais estão bastante afastados 

em freqüência dos sinais originais, filtros conseguem suprimi-los com relativa facilidade. 

     Já o amplificador que apresenta uma região cúbica em sua característica de transferência, além 

de gerar produtos de intermodulação de segunda ordem como no amplificador quadrático, 
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também  gera  produtos  de  intermodulação de terceira ordem, ou seja, ( )122 ff −  e 

( )212 ff − . Esses sinais estão muito próximos em freqüência dos sinais originais para que 

possam ser eliminados por filtros, e causam interferência prejudicial em canais de RF adjacentes 

ao canal utilizado. 

   O circuito de polarização deve ser sensível à variação de temperatura, para evitar a avalanche 

térmica do transistor de potência, o que é conseguido pelo emprego de termistores, diodos ou 

mesmo transistores, como sensores de temperatura. 

     Os cuidados com relação ao aquecimento devem ser os mesmos tomados aos amplificadores 

de potência de áudio. Os transistores de potência de RF devem trabalhar mais frios para que 

possam melhor suportar um eventual descasamento de impedância com a carga (antena). Daí a 

necessidade de se utilizar dissipadores de calor com dimensões avantajadas. 

     Para se reduzir a distorção em amplificadores lineares, também pode ser empregada a 

realimentação negativa, a qual alarga a curva de resposta em freqüência. Seu uso é também 

indicado para amplificadores de banda larga. 

 

2.4    TRANSISTORES EM MICROONDAS 

 

     Em freqüências elevadas, na faixa de microondas, existem dispositivos semicondutores 

compostos para aumentar a freqüência de trabalho e produzir um bom rendimento associado a um 

ganho de potência elevado. Transistores de efeito de campo FETs, HBTs, MESFETs e HEMTs 

são excelentes opções para amplificadores de microondas. 

     Transistores de efeito de campo de Arseneto de Gálio (GaAs)  popularizaram-se em 

aplicações de amplificadores. Portanto, há duas principais características que tornam os 

transistores de efeito de campo superior ao transistor bipolar em amplificadores de microondas, 

que são as características de ruído mais baixo e a operação em freqüências mais altas.(COLLIN, 

1992). 
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2.5  CONCLUSÕES 

 

          A abordagem sucinta com relação aos amplificadores, apresentada neste capítulo, é para 

melhor entendimento do objeto do trabalho. As classes aqui analisadas, A, AB, B e C, são as 

necessárias para o entendimento de load-pull, visando demonstrar o funcionamento de um 

dispositivo bipolar ou FET, quanto a sua linearidade ou não-linearidade e a sua devida aplicação, 

cujas características são necessárias para a determinação das impedâncias de entrada e saída do 

dispositivo em regime de grandes sinais.                                                                         . 
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3      ESTUDO DAS TÉCNICAS DE LOAD-PULL 
 

 

     Neste capítulo são apresentadas algumas técnicas representativas de load-pull, utilizadas 

para caracterização e projeto de amplificadores de potência em microondas. Os resultados são 

representados graficamente através da Carta de Smith. 

 

3.1   DEFINIÇÃO DE LOAD PULL 

 

     A técnica de load-pull consiste basicamente em medir o desempenho de um amplificador 

fazendo-se variar a impedância vista pelo seu dispositivo ativo (um transistor). Segundo 

DESHOURS, BERGEAUT, BLACHE at al(1997), “load-pull consiste de um sistema que, 

com um procedimento de calibração apropriado, através de uma carga variável, permite a 

medição das características de um dispositivo, como potência de saída, ganho, eficiência e 

impedâncias de entrada e de saída”. 

     Diversas abordagens técnicas para análise dos circuitos de microondas não-lineares foram 

desenvolvidas. Muitas delas tornam-se questionáveis na tentativa de aproximar a teoria linear 

para uma aplicação não-linear, pois não incluem todas as variáveis ou parâmetros necessários 

à obtenção de resultados significativos. 

     Uma das análises de grandes sinais para circuitos não-lineares utiliza parâmetros de duas 

portas, usualmente os parâmetros S, que servem para predizer o desempenho das 

características do circuito para projeto de pequenos sinais. Parâmetros S são 

fundamentalmente um conceito para circuitos lineares. Sendo assim, a abordagem dos 

“parâmetros S de grandes sinais” representa uma bruta tentativa para forçar os circuitos não-

lineares a obedecer à teoria dos circuitos lineares. 

     Uma forma eficaz de caracterizar um circuito em regime de grandes sinais, tal qual um 

amplificador, é medir o ganho e a potência de saída do dispositivo conectando várias cargas 

ao mesmo.  Desenha-se então sobre a Carta de Smith os contornos das impedâncias de carga 

geradas empiricamente para saídas definidas, que podem, então, ser usados para selecionar 

uma impedância que represente a melhor relação de desempenho em termos de ganho ou de 

potência de saída, para dadas condições de operação do dispositivo. Este processo é 

fundamentalmente o "load-pull". 
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     Na técnica de load-pull, o desempenho do circuito pode ser afetado significativamente pela 

excitação de harmônicos. A fim de evitar este problema, o load-pull é utilizado somente na 

freqüência fundamental (MAAS, 1988). 

 

3.2   CARTA DE SMITH 

    

     A Carta de Smith é uma representação gráfica dos coeficientes de reflexão  

Γ = ρ ∠θ = u + jv, no plano complexo (u,v). Para cargas passivas, a região do plano fica 

limitada ao círculo de raio unitário. Curvas de resistência, condutância, reatância e 

susceptância constantes são círculos com equações bem definidas em termos das coordenadas 

u e v. A FIG. 3.1 apresenta a Carta de Smith. 

 

 

FIG.3.1 - Carta de Smith. 
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3.3    TÉCNICAS DE LOAD-PULL 

 

     Um amplificador de potência foge aos padrões existentes para amplificadores de pequenos 

sinais que, normalmente, funcionam em regime linear. Tratando-se de alta potência ou não 

linearidade, além da deformação da excursão do sinal, ocorre uma variação do ponto de 

operação do dispositivo ativo, fazendo com que, para cada ponto, valores diferentes de 

impedâncias sejam verificados. Quando a banda de operação é larga, a situação torna-se mais 

crítica ainda. 

     Devido às várias impedâncias assumidas pelo transistor, a síntese de uma rede de 

adaptação que case corretamente a entrada e a saída do dispositivo torna-se extremamente 

complexa. Utilizando-se a técnica de load-pull, pode-se determinar os contornos de potência, 

e possivelmente uma região no plano de impedâncias da Carta de Smith, onde os pontos 

apresentem aproximadamente as mesmas propriedades, possibilitando assim a determinação 

das impedâncias de terminação do dispositivo para projeto. 

     A primeira utilização do load-pull ocorreu em 1969 por Belohoubek, para resolver um 

problema de casamento interestágio (BELOHOUBEK, ROSEN, STEVENSON et al, 1969).  

Em 1974, desenvolveu-se um mapeamento de contorno automatizado, pela RCA (SARNOFF, 

1974). Em 1976, foi proposto por Takayama um dos métodos mais usados para projetar 

amplificadores casados internamente para banda larga (TAKAYAMA, 1976). Em seguida são 

apresentadas algumas técnicas de load-pull, abrangendo os passos básicos ao seu bom 

entendimento. 

 

3.3.1  MÉTODO DE CUSACK 

 

     A escolha desta técnica como primeira a ser abordada neste trabalho visa permitir um 

melhor entendimento sobre contornos de potência, os quais caracterizam o load-pull. 

     Esta técnica, segundo CUSAK, PERLOW e PERMAN(1974, pp. 1146-1152), aborda os 

contornos de potência que consistem de uma série de curvas sobre a Carta de Smith, 

representando o lugar geométrico dos valores de impedância que geram potência de saída 

constante. Os traçados geométricos formam contornos fechados semelhantes ao mapeamento 

do relevo.  No topo, um simples valor de impedância ótima é encontrado. Quando os 

contornos de eficiência são superpostos aos contornos de potência constante, a eficiência é 

também conhecida em cada uma das impedâncias de carga. 
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     Segundo Cusak et al, alguns desses contornos de carga são obtidos a partir de muitos 

pontos medidos. Para somente 3 freqüências e 3 níveis de potência de saída, mais de 300 

medições devem ser feitas. A medição deve ser repetida para qualquer mudança no 

dispositivo ou na portadora.  

     Em uma simples freqüência, a máxima potência de saída de um transistor de potência pode 

ser determinada pela sintonia de ambos os circuitos de casamento da entrada e de saída. A 

informação para essa condição pode ser obtida por um conjunto de contornos de potência. 

     O mais importante uso dos contornos de potência tem sido na determinação da VSWR de 

saída de um amplificador. Estes contornos são exigidos para projetos de amplificadores de 

potência de banda larga, otimização da eficiência, melhoria na confiabilidade e sensibilidade 

do circuito para pequenas variações dos dispositivos. Entretanto, observa-se que os contornos 

de potência fornecem importantes informações sobre o próprio dispositivo. 

     Um transistor de potência que opere em classe C tem um circuito equivalente de saída, o 

qual pode ser representado por um gerador de tensão ou de corrente não linear e uma 

impedância. A relação entre a impedância de carga exigida e a impedância de saída não linear 

determina o formato do contorno da potência. O formato e o tamanho dos contornos de 

potência variam com o nível de sinal de entrada. Para baixos níveis de condução, o contorno é 

quase elíptico. A FIG. 3.2 mostra os contornos de potência fornecidos por um sintonizador 

para vários níveis de entrada para um transistor em 3.5 GHz (CUSAK, PERLOW e 

PERMAN, 1974). 

 

 

 

FIG. 3.2 - Contornos de Potência como uma função da entrada. 
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      Para a obtenção dos contornos de potência, o Método de Cusak fundamenta-se num 

sintonizador eletromecânico, a ser apresentado no item 4.2.2. deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FIG. 3.3 - Diagrama em Blocos utilizado por Cusak. 

      

     A FIG. 3.3 apresenta o diagrama em blocos do setup utilizado por Cusak, na qual o 

sintonizador é incluso num sistema de teste capaz de medir as características de potência do 

transistor, em regime pulsado ou CW. Um microcomputador controla um sistema de 

aquisição de dados que é usado para comandar as tensões VA e VB, alterando tanto a fase 

quanto o VSWR do sintonizador. 

     Utiliza-se um voltímetro digital para medir os dados do sistema de controle e medidores de 

potência para registrar os níveis de microondas. O computador é responsável pelo avanço do 

motor para uma nova posição, aguardando uma dada condição para registro da informação da 

potência. 

     A rede dos pontos de impedâncias ZDP associada com a impedância automatizada pelo 

sintonizador é dada por: 
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onde o coeficiente de reflexão Γ é uma função de VA,VB e da freqüência f.  Determina-se Γ 

usando-se um analisador de redes. O mapeamento da função de Γ é contínuo no domínio 
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permitido de VA, VB, f, permitindo a interpolação dos valores de Γ nos pontos onde não há 

medições. Curvas típicas para a magnitude e fase de Γ são apresentadas na FIG.3.4.  

 
 

             

                                 (a)                                                                           (b) 

 

FIG. 3.4 - Magnitude (a) e fase (b)  

                                      

     O objetivo do procedimento da automação é encontrar um conjunto de tensões (VA,VB) 

numa dada freqüência para o qual a potência é constante. A impedância ZDP é calculada para 

cada ponto sucessivamente e o conjunto de resultados da impedância ZDP constitui o traçado 

do contorno. 

     A FIG.3.5 ilustra o algoritmo de pesquisa, o qual é iniciado manualmente sintonizando 

para algum ponto onde se pode encontrar a potência desejada. O computador mede a potência 

especificada  e a usa  como  referência  para  a pesquisa  do  contorno a ser traçado (CUSAK, 

PERLOW e PERMAN, 1974).  
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FIG. 3.5 - Exemplificação do algoritmo de pesquisa. 

 

 
3.3.2  MÉTODO DE TAKAYAMA 

 

     Segundo TAKAYAMA(1976, pp. 217-219), foi desenvolvido um método para 

caracterização de transistores de potência de microondas com uma técnica equivalente de 

medida de load-pull, sem usar um sintonizador de impedância de saída. O método representou 

um grande avanço para as técnicas de load-pull existentes. No procedimento de medidas, as 

portas de entrada e de saída do transistor são simultaneamente excitadas pelo sinal de uma 

única fonte numa dada freqüência.   Este método implementa uma variação equivalente da 

carga do transistor sobre o plano de impedância da Carta de Smith. Considera-se a operação 

do transistor isenta de harmônicos.   

     Se as tensões terminais AC de entrada e saída são definidas, respectivamente, como 

     jwteViVi ×=     e     )(
00

θ+×= wtjeVV                                                                       EQ 3.2  

as admitâncias de entrada e de saída do transistor podem ser descritas como 

     ( )θϖ ,,, 0VViYi    e     ( )θϖ ,,, 02 VViY                                                                           EQ 3.3 

respectivamente. Estas admitâncias, como função de ω, Vi, V0 e θ, caracterizam o estado de 

operação do transistor sob uma condição de polarização DC especificada. 

     As impedâncias dadas pela EQ 3.3 podem ser medidas pela excitação simultânea da 

entrada e da saída do transistor por sinais externos na mesma freqüência. Um circuito básico 

para a explanação do princípio deste método é mostrado na FIG.3.6. Nesse caso, há uma rede 

de sintonia fixa na entrada do transistor.  
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FIG. 3.6 - Circuito básico para explanação do princípio do Método de Takayama. 

 

     A saída do transistor, representada pelo plano de referência A na FIG.3.6, é conectada a 

um equipamento de medição de impedância, tal qual um analisador de rede. Um sinal externo 

aplicado à saída do transistor varia uma tensão terminal AC, correspondendo 

equivalentemente à variação da carga na saída do transistor. Na FIG.3.6, V2 e V3 são as ondas 

de tensão incidentes e refletidas, respectivamente, na saída do plano de referência A. As 

potências incidentes e refletidas da saída do transistor são expressas por 

     2
202 2

1 VYP ×=     e     2
303 2

1 VYP ×=                                                                        EQ 3.4 

respectivamente, onde V2 e V3 são as magnitudes de V2 e V3, e Y0 é a admitância característica 

da linha de transmissão. Quando um dado sinal é aplicado à entrada do transistor, a tensão 

terminal de saída AC V0 é dada por 
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onde Y2 é a admitância dinâmica olhando para a saída do transistor. Então, a admitância 

equivalente e o coeficiente de reflexão, olhando em direção à carga, são dados por: 
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respectivamente. A potência de saída do transistor é obtida por: 
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onde LLL jBGY +=  é a admitância de carga. Portanto, sob um determinado nível de sinal 
inP  

injetado na entrada do transistor,  a tensão terminal AC na saída do transistor varia de acordo 

com o sinal incidente 
2V  liberado na saída. Isto corresponde à variação equivalente de carga 

do transistor. 

     O diagrama em blocos da montagem experimental para a medição de load-pull por 

Takayama é apresentado na FIG. 3.7. 

 
 

 

FIG. 3.7 - Diagrama em blocos de Takayama. 

 

     Um sinal de alto nível, fornecido por uma TWT, é dividido em duas partes por um divisor 

de potência. Metade do sinal é conduzido à entrada do transistor através de uma rede de 

sintonia fixa. A outra metade é conduzida à saída do transistor através da unidade de teste do 

analisador de rede e do filtro passa baixa (o filtro pode ser omitido quando os harmônicos 

forem insignificantes). Um nível de sinal especificado é fornecido à entrada do transistor. O 

nível de potência e a fase do sinal, apresentados a saída do transistor são controlados usando 

um atenuador variável e um defasador, respectivamente. A admitância de carga equivalente 

2YYL −= , ou o coeficiente de reflexão de carga equivalente
LΓ , é diretamente medida 

utilizando-se o sinal refletido 
3V  como sinal de referência para o analisador de redes. Os 

níveis de potências dos sinais incidente e refletido são também monitorados. A potência de 

saída do transistor 
outP  é obtida da EQ 3.6 ou pela medição da diferença de tensão entre as 

saídas dos dois medidores de potência usados para monitorar os níveis
2P  e 

3P . 
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     A FIG. 3.8 exibe o traçado das impedâncias de carga em níveis de potência incidente 

constante na porta de saída do FET obtido por Takayama, com a fase do sinal incidente na 

saída do FET como um parâmetro. A FIG. 3.9 mostra os contornos de impedâncias de carga 

para potências de saída constante. 

             
FIG. 3.8 - Representação geométrica da 

impedância de carga do FET em 6 GHz. 

FIG. 3.9 - Contornos de impedância de carga 

do FET em 6 GHz. 

            

                        

3.3.3  MÉTODO DE ABE E AONO  

 

     Segundo os pesquisadores ABE e AONO (1979, pp. 394-399), foi desenvolvida uma 

técnica fundamentada na determinação dos parâmetros Y de um sintonizador microstrip, 

através da comparação de medidas de parâmetros S de pequenos sinais do circuito em 

diferentes polarizações DC. 

     Abe e Aono utilizaram um programa de computador para armazenar os valores dos 

parâmetros S de pequenos sinais do circuito ativo nas diversas polarizações, após as devidas 

medições, para posterior processamento. A impedância apresentada ao dreno do transistor 
xΓ  

é calculada pelo programa através das medidas de S22 do circuito ativo e do sintonizador 

microstrip, o qual é inserido entre o dreno do transistor e uma carga de 50Ω. O sintonizador 

microstrip é apresentado no capítulo 4 deste trabalho, item.4.2.4. 

     No método de Abe e Aono, o coeficiente de reflexão de carga 
xΓ  é medido sem 

desconectar o sintonizador microstrip do circuito ativo. O sinal de microondas é injetado no 

terminal de entrada do transistor através de um circuito de casamento de entrada e a potência 

liberada para a carga é medida por um medidor de potência. Quando afere-se o coeficiente de 
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reflexão xΓ , visto do terminal de saída do transistor em direção a carga, obtém-se uma 

característica de potência versus coeficiente de reflexão de carga, o que caracteriza a técnica 

de load-pull. 

     A técnica de Abe e Aono concentra-se na medição do coeficiente de reflexão xΓ , cujos 

princípios são apresentados esquematicamente  na FIG. 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 3.10 - Princípio da técnica de load-pull de Abe e Aono. 

 
 

     Existem três passos para esta medição: 

     1)  O conector de entrada é ligado diretamente a uma carga de 50 Ohms, conforme a FIG. 

3.10(a). Sem nenhuma sintonia na porta de saída, mede-se o coeficiente de reflexão de 

pequenos sinais do transistor T
SΓ
,
 através de um analisador de redes, em diferentes pontos de 

polarização ( )DSGS VV , . 

     2)  Une-se os elos do sintonizador para produzir um coeficiente de reflexão não nulo no 

terminal de dreno do transistor.  O coeficiente de reflexão M
SΓ  é medido nos mesmos pontos 

de polarização do primeiro passo, conforme ilustrado na FIG. 3.10(b).  Através da inserção de 
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T
SΓ  e M

SΓ   no programa de computador, calcula-se os parâmetros Y do sintonizador microstrip 

{ }ijY  e o seu coeficiente de reflexão XΓ . 

     3)  Liga-se o conector de entrada  ao gerador de RF, e o conector  de saída a um medidor 

de potência, conforme a FIG. 3.10(c), medindo-se as características de transferências de 

entrada e saída de grandes sinais. 

     As FIGs. 3.11 (a) e (b) apresentam as características do ganho no plano 
xΓ   para diferentes 

níveis de potência de entrada.      

           

 
 

  

                                  (a)                                                                     (b) 

FIG. 3.11 - Característica de ganho em Pin igual a (a) 15dBm e (b) 23dBm. 

 

     A FIG. 3.12 apresenta os contornos de ganho constante de um amplificador GaAs FET, 

com diferentes níveis de potência de entrada. 
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FIG. 3.12 - Contornos de ganho constante em 11.2GHz. 

 

3.3.4  MÉTODO DE ZEMACK 

 

     Uma nova técnica de medida de load-pull, segundo ZEMACK(1980, pp. 63-67), oferece 

uma maneira prática para obter as informações necessárias de um dispositivo ativo sob 

condições de operação em regime de grandes sinais em microondas. 

     A carga neste método é formada por duas seções, uma fixa e outra variável. A parte fixa é 

duplicada, sendo uma delas conectada ao dispositivo em teste (DUT) e outra ao analisador de 

redes. Uma chave SPDT simétrica liga as duas partes fixas à parte variável, como na FIG. 

3.13. O sistema implementado por Zemack é mostrado na FIG. 3.14. 
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FIG. 3.13 - Método da Substituição de Zemack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.14 - Sistema implementado por Zemack. 

 

     Quando a parte variável é conectada à porta do dispositivo em teste, a carga tem o efeito 

desejado, apresentando ao DUT uma carga ΓL. O chaveamento para o braço duplicado 

permite a medição da impedância num plano de referência equivalente, por um analisador de 

redes.  
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     Neste método, o processo de load-pull desenvolve-se numa simples freqüência. Ao se 

mudar a carga, observa-se o desempenho e registra-se o traçado geométrico de impedâncias 

para um parâmetro constante (potência ou eficiência). Assumindo-se a forma geométrica da 

impedância um contorno fechado, é suficiente registrar um número limitado de pontos 

representativos para mapear um dado contorno. 

     Para caracterização em banda larga, a medida de load-pull é realizada em freqüências 

discretas. Numa aplicação prática, se a largura de banda desejada é coberta por quatro pontos 

de freqüências igualmente espaçadas, registra-se a potência e a eficiência para três contornos 

de impedância em cada freqüência. Se existirem 8 pontos para cada contorno de impedância, 

o número total dos pontos de registros de impedância será 96. 

     Antes de usar este método, a abordagem convencional exigia a sintonia do dispositivo, o 

desacoplamento do circuito e a medição das impedâncias em cada freqüência.  

     As impedâncias ótimas para potência, eficiência, intermodulação e outros parâmetros não 

são idênticas. Os contornos ao redor dos pontos ótimos chamam a atenção para linhas de 

gradiente e sensibilidade. Apresenta-se na FIG. 3.15 os contornos obtidos por Zemack, via 

load-pull. Cada contorno de impedância representa um diferente nível de potência de saída, 

com a potência de saída máxima ocorrendo no interior dos contornos.  Se os contornos de 

potência de saída são superpostos aos contornos de eficiência, como na FIG. 3.15(a), obtém-

se a relação entre potência e eficiência prontamente. Contornos de potência retirados em 

diferentes freqüências dão o mapeamento da FIG. 3.15(b), o qual acrescenta o projeto para um 

ótimo desempenho em freqüência.  Uma carga, com potência de saída constante, pode ser 

deduzida resultando num ganho constante e impedância realizável. A duplicação de máximos, 

como observado na FIG. 3.15(c), pode ocorrer com um sinal carregado em harmônicos.  Um 

típico dispositivo terá um contorno como o da FIG. 3.15(d). Os efeitos dos harmônicos na 

impedância de carga, erros do plano de referência e a tendência para oscilar tendem a 

obscurecer os dados mapeados. 
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FIG. 3.15 - Contornos de potência (a) superposto aos contornos de eficiência, (b) em 

diferentes freqüências, (c) com máximos duplicados e (d) para uma carga resistiva. 

 

     A faixa de impedância coberta pela parte variável da carga é limitada pela dissipação do 

circuito. Perdas em torno de 1 dB  produzem um VSWR de carga de aproximadamente 9:1. A 

simetria da chave de RF também afeta a precisão na reprodução da carga no braço de 

medição.   Obtêm-se os contornos de carregamento de baixa impedância limitando as perdas 

do circuito, utilizando-se um casamento parcial na parte fixa da carga. 

     O mapeamento dos contornos de potência sobre a Carta de Smith obtidos por Zemack é 

realizado usando-se o setup mostrado na FIG. 3.16, cujos resultados são apresentados na FIG. 

3.17.  
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FIG. 3.16 - Setup para medidas de load-pull utilizado por Zemack. 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 

 

FIG. 3.17 - Contornos de potência em (a) 4 GHz, (b) 6 GHz e (c) 8 GHz. 
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3.3.5  MÉTODO DE SECHI  

 

     Esta técnica, segundo SECHI(1980, pp 1157-1163), permite identificar uma impedância 

ótima para máxima potência e eficiência através de um valor pré-determinado da 

intermodulação (IMD), mediante contornos de impedâncias para potência constante e IMD 

constante. 

     Para um dispositivo como um FET ou um transistor bipolar, existe um valor crítico da 

impedância de carga, o qual minimiza a IMD do dispositivo. Esta impedância de carga difere 

da impedância para máxima potência de saída e da impedância para máximo ganho (SECHI, 

HUANG e RIGINOS, 1977, pp 164-165). Consegue-se a caracterização do dispositivo ativo, 

para o projeto do circuito do amplificador, obtendo-se o traçado dos contornos de impedância 

sobre a Carta de Smith correspondendo a uma potência de saída e IMD constantes.  

     A FIG. 3.18 apresenta o diagrama em blocos do setup usado por Sechi para as medidas de 

potência constante e os contornos de impedância da intermodulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIG. 3.18 - Diagrama em blocos de Sechi 

 

     Neste método, dois sinais são fornecidos pelos geradores de sinais e amplificados através 

das TWT’s, onde são combinados mediante uma junção híbrida, alimentando a entrada do 

DUT, cuja potência é medida por um medidor de potência. 

     Na saída do DUT, conecta-se um sintonizador controlado por computador, o qual 

representa uma carga passiva para a determinação da impedância de saída, onde uma linha 

coaxial fendida suporta pequenos elementos de sintonia sobre o condutor central. Estes 

elementos se movem por motores de espaçamento, posicionando-se muito precisamente ao 
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longo da linha coaxial. A impedância de carga ZL é deduzida pelo computador através da 

posição dos elementos para serem representadas sobre uma Carta de Smith. 

     A intermodulação é medida aplicando-se na entrada do dispositivo duas portadoras de 

igual amplitude separadas por poucos megahertz. O sinal de saída contém as duas portadoras 

amplificadas somadas ao produto de intermodulação desconhecido. Desprezam-se os sinais de 

saída gerados harmonicamente, pois eles podem facilmente ser removidos por filtros. Usa-se 

um analisador de espectro para medir a razão C/I (“Carrier/Intermodulation”), em decibéis, 

entre a amplitude da portadora e o produto de intermodulação mais alto. Lê-se a potência de 

saída total através de um medidor de potência. As FIGs. 3.19, 3.20 e 3.21  apresentam os 

resultados deste experimento. 

 

               

   FIG. 3.19 - Contornos IMD; Pin=16mW.       FIG. 3.20 - Contornos IMD; Pin=20Mw 

 

FIG. 3.21 - Contornos IMD; Pin=26mW. 
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          Na FIG. 3.19, testa-se o desempenho do dispositivo com uma potência de entrada de 

16mW numa freqüência de 3.95 GHz. Cada um dos contornos fechados equivale a um traçado 

geométrico da impedância de carga ZL, correspondente a um valor constante de potência de 

saída. O centro desses contornos define a impedância de carga a qual produz o máximo valor 

da potência de saída num conjunto particular das condições de operação, isto é, potência de 

entrada, freqüência e polarização. 

     Cada um dos contornos abertos corresponde ao traçado geométrico de ZL  para um valor 

constante de IMD, medido  pela razão portadora-intermodulação C/I. Obtém-se estes 

contornos medindo-se a C/I ao longo dos contornos de potência e conectando-se os pontos 

correspondentes para valores iguais de C/I. As FIGs. 3.20 e 3.21 exibem exemplos de 

contornos de potência e IMD em níveis de potência de entrada RF de 20 e 26 mW, 

respectivamente. 

     Nas medidas de Sechi, observa-se que a intermodulação é criticamente dependente da 

impedância de carga. Uma pequena variação de 0.3dB de potência de saída resulta numa 

mudança na impedância, o que pode degradar a razão C/I em até 10 dB. 

 

3.3.6  MÉTODO ANALÍTICO DE CRIPPS  

 

     Segundo CRIPPS(1983, pp 221-223), uma forma para previsão dos contornos de potência 

de amplificadores de potência a FET de Arseneto de Gálio é apresentado através de uma 

formulação matemática relativamente simples, mas com excelentes resultados experimentais. 

    Na visão de Cripps, o projetista de amplificadores de potência necessita de uma formulação 

matemática simples para dimensionamento dos contornos de potência constante sobre a Carta 

de Smith, de forma análoga aos círculos de ruído usados em projetos de amplificadores de 

baixo ruído. A teoria de Cripps gera contornos que não são exatamente círculos e cada 

contorno deve ser tratado para um comportamento não linear do dispositivo quando excitado 

para trabalhar próximo à saturação. 

     Representa-se o dispositivo, particularmente um FET, como um gerador de corrente cujo 

valor excursiona linearmente desde zero até IDSS com a variação da tensão de gate. A tensão 

de RF no dreno do FET pode variar até um máximo de 
DSSV2 .  

     Segundo Cripps, em freqüências de microondas, as impedâncias são praticamente 

dominadas pelo tipo de encapsulamento do dispositivo, pela estrutura interna e reatâncias 

parasitas dos terminais. Entretanto, medidas detalhadas em GaAs FET de potência mostram 
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que a impedância de saída otimizada ainda é na verdade resistiva, assumindo-se a 

capacitância de dreno acoplada como parte da carga de saída . 

     No método analítico, desenvolvido por Cripps, a formulação matemática fornece todas as 

informações necessárias para a construção de um contorno de potência, para uma dada 

potência P. 

     Considere um típico dispositivo GaAs FET de 1 Watt com  
DSSI  de 0.6A  operando num  

DSSV  de 10V, onde 
OPTR   =  33.3 Ohms, conforme a equação abaixo: 
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     Um contorno de potência de 1 dB pode ser construído em torno deste ponto ótimo como 

segue: 

     a) Os dois pontos resistivos sobre o contorno podem ser obtidos diretamente das equações 

abaixo, fazendo-se :1)( dBdBP
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     b) Começando num ponto de resistência LR  em (a), o contorno segue a linha de resistência 

constante sobre a Carta de Smith, entre os limites de reatância dados pela equação abaixo: 

     ( )222

LOPTL RRX −≤                                                                                                 EQ 3.11 

     c) Começando num ponto de LG  em (a), o contorno segue a linha e condutância constante 

sobre a Carta de Smith, entre os limites de susceptância dado pela equação: 

     ( )222

LOPTL GGB −≤                                                                                                  EQ 3.12 

     A FIG. 3.22 (a) mostra o resultado para ambos os contornos de potência de 1dB e 2 dB. 

Observa-se que as duas seções dos contornos descritos em (b) e (c) acima sempre cruzam nos 

valores de limite dados nas EQs. 3.11 e 3.12 e não é necessário calcular estes limites para 

construir os contornos sobre a carta de Smith. 
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                                    (a)                                                               (b) 

FIG. 3.22 - Contornos de load-pull de saída para GaAs FET 1W de Cripps. 

 

 

     O contorno da FIG. 3.22(a) assume que a capacitância de dreno e as reatâncias parasitas 

dos terminais são absorvidas pela carga externa. Em comparação às medidas práticas, torna-se 

conveniente adicionar capacitância de dreno e indutâncias parasitas dos terminais ao 

dispositivo para um traçado teórico do contorno. Estes resultados produzem modificações na 

forma do contorno como apresenta a FIG. 3.22(b), para uma capacitância de 0,6pF e uma 

indutância de 0,3nH. 

     A FIG. 3.23 ilustra o traçado do contorno de uma análise prática de um dispositivo onde 

Cripps obteve uma boa concordância entre sua teoria e os resultados práticos. Do ponto de 

vista de projeto, segundo Cripps, os contornos teóricos são mais pessimistas em termos da 

potência que as medidas, mas representam uma boa aproximação para um projeto em banda 

larga. 
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FIG. 3.23 - Comparação dos contornos de load-pull medidos 

 (Teoria ------ e Prática _______) 

 

 

3.3.7  MÉTODO DE GHANNOUCHI 

 

     Este método, segundo GANNOUCHI, BOSISIO e DEMERS(1989, pp. 536-538), utiliza 

um reflectômetro (analisador de redes) de 6 portas para realizar medidas simultâneas do fluxo 

de potência e da impedância num plano de referência arbitrário, num sistema de load-pull. 

     Aborda-se uma forma mais simples da caracterização de load-pull, colocando 

sintonizadores mecânicos na entrada e na saída do transistor em teste. Mede-se o ganho do 

transistor em grandes sinais usando um acoplador direcional e um medidor de potência, numa 

dada posição do sintonizador. Montam-se os sintonizadores e medem-se suas respectivas 

impedâncias usando-se um analisador de redes. 

     Ghannouchi et al, mostra que usando um reflectômetro de 6 portas e um procedimento de 

calibração apropriado, é possível medir simultaneamente e no mesmo plano de referência 

(saída do DUT) a impedância de carga vista pelo transistor e a potência liberada para a carga 

sob dadas condições de operação.  

     Das relações básicas que descrevem o comportamento do reflectômetro de 6 portas, 

apresentado na FIG. 3.24, pode-se relacionar a impedância e o fluxo de potência do DUT, o 

que possibilita a medida simultânea destes parâmetros. 
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FIG. 3.24 - Esquema básico para medidas simultâneas de impedância e  

potência usando um reflectômetro  de 6 portas. 

 

     O setup experimental para medidas de load-pull de Ghannouchi é similar ao setup do 

analisador de redes de 6 portas para medidas dos parâmetros S de duas portas, sendo mostrado 

na FIG. 3.25. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.25 - Diagrama em blocos do setup de medição de load-pull de Ghannouchi. 
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     O transistor em teste é inserido entre as duas portas de referência do reflectômetro de 6 

portas. Colocam-se os controladores de sinal de amplitude e fase na saída do reflectômetro 

conectado na saída do DUT. As medições simultâneas do coeficiente de reflexão e dos fluxos 

de potência de entrada e de saída do transistor em teste são suficientes para determinar a 

impedância de entrada do transistor 
INZ  e o ganho de potência de operação numa impedância 

e carga específica para um dado sinal de amplitude de entrada. 

     A FIG. 3.26 apresenta uma configuração de carga ativa, a fim de determinar a impedância 

de entrada do transistor e a impedância de carga, através de 1Γ  e 2Γ , os quais são os 

coeficientes de reflexão medidos pelas portas 1 e 2 do reflectômetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.26 - Configuração da carga ativa 

 

     Através da potência injetada na entrada do DUT e da potência liberada para a carga, são 

medidos os fluxos de potências na entrada e na saída do DUT, alcançando desta forma, o 

ganho de potência que é a razão entre a potência liberada à carga e a potência de entrada. 

     Mudando a impedância da carga ativa, pelo ajuste da amplitude e fase do sinal externo 

injetado na saída do DUT, obtêm-se os círculos de ganhos constantes específicos, que podem 

ser observados pela FIG. 3.27. 
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a 1

b 2
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FIG. 3.27 - Comparação entre os círculos de ganho constante experimental (.) e 

calculados(x). 

 
 
3.3.8  MÉTODO DE ACTIS 
 

  
     Este método segundo ACTIS, MCMORRAN, MURPHY, et al(1989, pp 835-838),  

consiste em obter as características de load-pull de transistores em freqüências de ondas 

milimétricas, através de uma “sintonia ativa”, pela variação eletrônica da impedância da carga 

na  saída do transistor. 

     As perdas da linha de transmissão entre o DUT e o sintonizador dependem da onda 

estacionária da linha. Conseqüentemente, as perdas da linha de transmissão variam com os 

diferentes conjuntos de sintonizadores e a perda do sintonizador é uma função própria destes 

conjuntos (STEVENS, 1982). Entretanto, em altas freqüências, as perdas do circuito 

aumentam por causa dos múltiplos comprimentos de ondas entre o dispositivo e o 

sintonizador, resultando em grandes imprecisões na medida de load-pull. 

     A técnica é definida pela variação de uma impedância equivalente de carga na saída do 

DUT, provocada eletronicamente, usando as condições de contorno entre as ondas de 

potências incidentes e refletidas na porta de saída do transistor, semelhantemente ao método 

de Takayama. 
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     Assume-se neste método que somente a freqüência fundamental esteja presente no circuito, 

considerando-se que os harmônicos de freqüências mais altas são atenuados pelas perdas do 

circuito. A FIG. 3.28 ilustra uma rede descrevendo a implementação do conceito de load-pull 

ativo deste método.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.28 - Descrição do sistema de load-pull ativo implementado por Actis 

 

 

     Uma rede de casamento na entrada é usada para pré-casar a entrada do DUT. As duas 

portas do DUT são excitadas por ondas de potência incidentes a1 e a2 numa frequência 

especificada. As amplitudes das ondas de potência refletidas b1 e b2 ocorrem também numa 

mesma frequência. A tensão e a corrente total na porta de saída do DUT são dadas por: 
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=                                                                                                           EQ 3.13 

     ( ) ( )22
2

1

02 baZV +×=                                                                                              EQ 3.14 

onde 
0Z  é real positivo e representa a impedância característica do sistema (KUROKAWA, 

1965, pp 194-202).  

     Considerando-se que a razão 
22 / ab depende das amplitudes de ondas incidentes, o DUT, 

um circuito ativo não linear em teste, é caracterizado em termos de seus “parâmetros de 

potência de grandes sinais”, em função dos parâmetros S (MAZUMDER e PUIJE, 1978, pp 

417-420). Os coeficientes de reflexão são definidos no dispositivo não linear como: 
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1 ''
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+==Γ                                                                                              EQ 3.15 
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b
+==Γ                                                                                            EQ 3.16 

onde os parâmetros S são obtidos através das ondas de potência incidente e refletida nas 

portas  de entrada e saída do DUT, os quais são funções da freqüência e amplitude do sinal de 

entrada. 

     Com a entrada do transistor pré-casada, considera-se somente 
2Γ . Assumindo-se a 

amplitude de 
21 / aa constante e  variando-se somente as fases entre 

1a  e 
2a  consegue-se 

numa forma geométrica circular no plano do coeficiente de reflexão de saída, como exibe a 

FIG. 3.29, na obtenção dos parâmetros S. 

 
 

  

 

FIG. 3.29 - Círculo geométrico resultante da variação de fase entre a1 e a2,  

enquanto mantém a razão a1/a2 constante 

 
     A FIG. 3.30 ilustra o diagrama em blocos do sistema de load-pull ativo usado por Actis. 
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FIG. 3.30 - Diagrama em blocos do sistema de medida load-pull ativo de Actis 

 

     A potência de saída, o ganho, a eficiência e a impedância de carga de saída são obtidos 

através das medidas de 
1P  (isto é, 2

1a ), 
2P  ( 2

2a ), 
1Γ  e 2Γ . 

     O sistema opera pela injeção de dois sinais de RF coerentes, simultaneamente nas portas 

de entrada e de saída do DUT. Usa-se um varactor duplicador de freqüência, otimizado para 

máxima potência de saída sobre uma largura de banda estreita selecionada, para converter a 

freqüência das medidas (STAECKER e RICK, 1985, pp. 87-108). A potência de entrada 
1P  

determina o nível do guia de operação. A amplitude e a fase do sinal relacionado a  
2P  

estabelecem a impedância de carga de saída equivalente apresentada para o dispositivo. 

Alcança-se a potência de saída do dispositivo 
OUTP , da medida do medidor de potência ou da 

relação: 

     







−

Γ
= 11

2

2
2PPOUT                                                                                                EQ 3.17 

     Usa-se um instrumento de controle de interface com atenuadores programáveis e um 

defasador para controlar eletronicamente a impedância equivalente de carga. 

     O sistema de medição pode automaticamente efetuar uma varredura através de uma faixa 

de freqüência selecionada, em uma dada condição de polarização do dispositivo e em um 

nível de potência de entrada para gerar potência de saída constante e contornos de eficiência.  
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     Os contornos de potência de saída constante para níveis fixos de potência de entrada, 

obtidos por Actis, são apresentados na FIG. 3.31. 

 

 

 

FIG. 3.31 - Dados da medida de load-pull no plano de impedância de saída. 

 

     Para a determinação dos contornos, os pontos são gerados automaticamente pela utilização 

de algoritmos projetados para produzir regiões selecionadas de impedâncias de carga de saída. 

 

3.3.9  MÉTODO DE BOUYSSE 

 

     Esta técnica de load-pull, desenvolvida segundo BOUYSSE, NEBUS, COUPAT at 

al(1994, pp. 327-332) consiste no uso de uma carga altamente descasada, limitada a uma 

pequena região da Carta de Smith, para guiar a saída do DUT.  

     Os sistemas de load-pull ativo convencionais sintetizam uma carga com grande variação de 

amplitude e fase, exigindo um alto controle para que a carga não atinja uma região de 

instabilidade, que podendo danificar o dispositivo. 

     Nesta técnica uma carga formada por um acoplador direcional terminado por um curto eno 

ramo acoplado, uma fonte coerente com o sinal na entrada do DUT.  

     O princípio desta técnica é melhor visualizado pela FIG. 3.32, onde é apresentado também 

o sistema convencional para fins de comparação. 
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FIG. 3.32 - Os princípios da técnica clássica e da técnica de Bouysse et al. 

      

     No sistema clássico, a carga é variada pela injeção direta da fonte coerente na saída do 

DUT. De forma genérica, a variação das cargas no método convencional pode ser visualizada  

no gráfico de fluxo de sinal da FIG. 3.33, sendo esta conseguida através do uso de 

atenuadores e defasadores adequadamente conectados ao sistema, para produzir uma variação 

em a1 e a2. 
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FIG. 3.33 - Gráfico do fluxo de sinal da técnica de load-pull ativo convencional. 

 

     Na técnica de Bouysse at al, a fonte coerente é conectada ao ramo acoplado do acoplador 

direcional, conforme na FIG. 3.32. O curto móvel é conectado na porta direta do acoplador. 

Pode-se utilizar acopladores de 3, 6, 10 dB, etc. 

     As variações ou perturbações no sistema são monitoradas e escolhe-se apropriadamente 
0Γ  

em alguma área particular da Carta de Smith para se evitar as regiões de instabilidade do 

dispositivo ativo. As variações da impedância de carga são feitas em torno 
0Γ  , através da 

variação da amplitude e fase de Eg. 

     A FIG. 3.34 mostra o setup da técnica de Load-Pull utilizado por Bouysse at al. 
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FIG. 3.34 - Setup da técnica de Load-Pull de Bouysse et al. 

 

     Utiliza-se um analisador de redes de quatro canais para medir a razão da onda de potência 

complexa iabj / ( )2,1, =ji  na freqüência de operação fundamental. Computam-se os 

parâmetros, 1a  e iabj / , gerando-se um arquivo de dados de ondas de potência complexa. 

Processando os dados associados ao sistema, obtém-se as principais características do DUT 

(potências, ganhos e eficiência), em função da impedância simulada de carga.  

     A calibração é feita removendo-se o DUT, desligando-se o TWTA 2 e conectando a porta 

de entrada  diretamente na porta de saída. Nessa condição, ajusta-se o circuito de saída (um 

atenuador variável e um curto móvel) até atingir um coeficiente de reflexão inicial 

)( 0Γ=ΓOUT . Então, liga-se o TWTA 2 e faz-se a  calibração completa de duas portas  do 

sistema. Um circuito em curto, um circuito aberto, uma carga de 50Ω e uma linha (“through”) 

são usados como padrão para calibração nos planos de referências P1 e P2 do DUT. 

          A FIG. 3.35 mostra um exemplo de um mapeamento de contorno de carga através da 

técnica de Bouyse et al. 

D

U

T

POLARIDADES

MEDIDOR DE 
POTÊNCIA

ANALISADOR DE REDE VETORIAL 
AUTOMÁTICO 4 CANAIS

IEEE

CONTROLE

GERADOR DE 
MICROONDAS

DIVISOR DE POTÊNCIA

DEFASADOR 
PROGRAMÁVEL

DEFASADOR

ATENUADORES PROGRAMÁVEIS

TRAVELLING WAVE TUBE AMPLIFIERS
TWTAS (20 W)

TWTA 1 TWTA 2

CIRCUITO DESCASAMENTO SAÍDA

a 2a 1

CURTO MÓVEL

ATENUADOR VARIÁVEL6 dB
ACOPLADOR

b 2b 1

Γ   OUT

PLANOS 
REFERÊNCIA

FILTRO PASSA BAIXA

ISOLADORES

P
O

R
T

 1

P
O

R
T

 2

 



 67 

 

 

FIG. 3.35 - Mapeamento de contorno da técnica de Bouysse et al. 

 

  

3.4    COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS DE MEDIDAS 

     

     As técnicas são separadas em duas categorias básicas: técnica de load-pull passivo e a 

técnica de load-pull ativo, as quais serão melhores definidas no próximo capítulo. 

     As técnicas de load-pull passivo são aquelas elaboradas com sintonizadores mecânicos na 

entrada e na saída do DUT,  Suas características básicas consistem no ajuste independente de 

magnitude e fase do coeficiente de reflexão de carga, menor risco de oscilação, um 

comportamento estritamente linear e capacidade de controlar alta potência. A sua principal 

desvantagem é a limitação do coeficiente de reflexão  de carga 
LMÁX

Γ  alcançado na saída do 

DUT, em função das perdas do sistema. (MULLER e GYSELINCKX, 1994, pp. 1077-1080)  

     A técnica de load-pull ativo é obtida através da simulação de uma carga através de 

excitações coerentes na entrada e na saída do DUT. Ela também pode ser obtida através de 

uma carga ativa, descrita no Capítulo 4. Devido ao ganho inerente, não tem limite  para 

LMÁX
Γ , mas possui o risco de oscilações e uma forte dependência no manuseio dos 

atenuadores, defasadores e demais componentes para geração da impedância de carga 

(MULLER e GYSELINCKX, 1994, pp. 1077-1080).                

    Os métodos de medidas são divididos em: método de medida direta e método de medida 

indireta. 
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     No método de medida direta as impedâncias são obtidas a partir da medição de coeficiente 

de reflexão com o uso de um analisador de redes e de acopladores com alta diretividade. No 

método de medida indireta o mecanismo básico das medidas é atingir uma condição ótima 

desejada, através do ajustes em elementos de circuito (sintonizadores). A informação de 

impedância (de entrada e saída) é obtida como função do elemento sintonizador previamente 

calibrado (PANTOJA, 1986). 

     Após o estudo das técnicas de load-pull apresentadas neste capítulo, torna-se conveniente 

compará-las, a fim de retratar melhor entendimento. A TAB. 3.1 mostra a comparação entre 

elas. 
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TAB. 3.1 - Comparação entre as técnicas de medidas utilizadas 

TÉCNICA LOAD PULL DESCRIÇÃO VANTAGEM DESVANTAGEM 
 

 
 
 

Cusack 

 
 

“Passivo” 
Sintonizador 
Programável 

 

 
Um sintonizador 
eletromecânico 

controla a tensões 
Va e Vb (magnitude 

e fase) 

 
Menor risco de 

oscilação; 
comportamento 

linear, capacidade 
de controlar alta 

potência. 

Limitação do 
coeficiente de 

reflexão de carga 
│ГLMÁX│; redução 
do módulo do coef. 

reflexão de saída 
com aumento da 

freqüência. 
 
 
 

Takayama 

 
 

“Carga Ativa” 
Divisor de Sinal 

Um sinal de entrada 
é dividido por um 

medidor de potência 
metade conduz a 

entrada do DUT e a 
outra metade a 

saída. 

 
│ГL│= 1; rápido 
para simples tom, 

extensível para altas 
freqüências. 

 
Calibração 

complexa; limites 
de potência; alto 

custo. 
 

 
 

Abe e Aono 

 
“Passivo” 

Sinonizador 
Microstrip 

Usa-se estubes em 
várias posições para 

determinar os 
parâmetros Y do 

Sintonizador. 

 
 

Simples montagem. 

 
 

Muito longo; sem 
Correções. 

 
 
 

Zemack 

 
 

“Ativo” 

A carga é formada 
por duas seções uma 

fixa e outra 
variável. 

Agilidade no 
processo de 

medição; evita o 
desacoplamento do 

circuito. 

Largura de banda 
limitada; limitação 

do coeiciente de 
reflexão. 

 
 

Sechi 

 
“Passivo” 

Processo de 
Intermodulação. 

Dois sinais 
amplificados e 

combinados 
alimentam a entrada 

do DUT. 

Sintonia 
independente de 
harmônicos; alta 

potência. 

Baixo │Г│; perdas; 
oscilações sobre o 
DUT; largura de 
banda limitada. 

 
Cripps 

 
Analítico 

Formulação 
matemática. 

 
Fácil aplicação. 

Limitação do coef. 
reflexão; limites de 

potência. 
 
 

Ghannouchi 

 
 

“Passivo e Ativo” 
Divisor de Sinal 

 
Dois sintonizadores 
mecânicos, um na 
entrada e outro na 

saída do DUT. 

Mede 
simultaneamente a 

impedância da carga 
e a potência liberada 

para a carga. 

 
Perdas da linha de 

transmissão; 
limitação do coef. 

reflexão. 
 

 
 

Actis 

 
“Ativo” 

Divisor de Sinal 

Variação eletrônica 
da impedância da 

carga de saída, 
através de uma 
sintonia ativa. 

 
Altas freqüências; 
manipulação das 
perdas; │Г│=1. 

Calibração 
complexa; alto 

custo. 
 
 

 
 
 

Bouysse 

 
 

“Ativo” 
Divisor de Sinal 

Uma fonte des- 
casada apropriada é 
conectada a saída do 

DUT, consistindo 
de um curto móvel e 

um acoplador. 

 
Alto │Г│(>0,9); 
alta potência; sem 

oscilações parasitas; 
sintonia de 
harmônico 

independente. 

 
 
 

Calibração 
complexa; alto 

custo. 

 

 

 



 70 

3.5    CONCLUSÕES 

 

     As técnicas abordadas neste capítulo tiveram o intuito de apresentar exemplos 

representativos nos estudos de load-pull.  

      Observa-se que na evolução cronológica dos métodos propostos para a caracterização dos 

dispositivos não lineares, as técnicas foram desenvolvidas a fim de obter a melhor exploração 

possível do dispositivo quanto aos seus parâmetros de uso, tais como: máxima potência de 

saída, máximo ganho, mínima intermodulação e máxima eficiência. Os processos demonstram 

ainda um aumento na eficiência para a determinação destes parâmetros.  
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4      ESTRUTURA DE SINTONIZADORES 
 

 

     Este capítulo apresenta alguns sintonizadores existentes na literatura. Seus conceitos 

básicos, princípio de funcionamento, estrutura e principais parâmetros são abordados visando-

se sua utilização na técnica de load-pull. Ao final do capítulo, é apresentada uma tentativa de 

construção de um sintonizador mecânico no Laboratório de Microondas do IME. 

 

4.1    SINTONIZADORES GENÉRICOS 
 

     Conforme apresentado no capítulo anterior, um dos principais parâmetros ao projeto de um 

amplificador de potência com a técnica de load-pull é a impedância apresentada às portas do 

dispositivo. O sintonizador tem exatamente a função de produzir esta impedância. Entretanto, 

além da preocupação com a geração de uma impedância genérica, os sintonizadores devem 

ser projetados para desempenho ótimo com relação a outros parâmetros, como potência, 

perdas e ruído. Na prática, atender todos estes requisitos é uma tarefa difícil. Somente em 

relação à sintonia do dispositivo, problemas ocorrem em conseqüência das complexidades da 

relação entre a posição dos elementos de circuito (estubes) e a impedância da porta de teste 

numa freqüência específica, assim como da dificuldade em achar uma precisão suficiente e 

repetitividade no mecanismo dos elementos de sintonização. 

     A técnica de Takayama (item 3.3.2) e suas derivadas não utilizam um sintonizador nos 

moldes do apresentado neste capítulo. A carga de saída variável é obtida utilizando-se a 

combinação de dois sinais de RF na mesma freqüência, um dos quais ajustável em amplitude 

e fase. 

     Alguns sistemas apresentados na literatura são baseados em sintonizadores ativos. Estes 

não podem fornecer uma impedância de fonte variável para aplicações tais como medidas de 

figura de ruído. 

     Outros problemas ocorrem em função do setup de medidas utilizado. Por exemplo, se um 

analisador de redes é usado para medir a impedância de carga, o setup não pode ser facilmente 

usado para operação em regime pulsado ou com múltiplos sinais RF. 

     A FIG. 4.1 apresenta o diagrama de bloco de um sistema load-pull hipotético que será 

usado neste capítulo. O sintonizador é conectado na saída do DUT. Uma fonte de sinal RF 

está conectada à entrada através de um filtro passa baixa para remover os sinais harmônicos 

que afetam as medidas. Mede-se os níveis de potência RF de entrada e de saída através de  
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medidores de potência. Os instrumentos são controlados por um computador e um sistema de 

multi-programação, os quais fornecem-se trens de pulsos para a unidade de controle. O 

computador tem a função de capturar os dados das medidas, processá-los e apresentar os 

resultados sobre a carta de Smith. 

 

FIG. 4.1 - Sistema de load-pull hipotético. 

 

     Nas discussões sobre os sintonizadores apresentados neste trabalho, os algoritmos de busca 

não serão considerados. Alguns parâmetros relevantes a estas buscas serão abordados 

superficialmente. 

 

4.2     SINTONIZADORES ENCONTRADOS NA LITERATURA 

 

4.2.1   SINTONIZADOR RCA 

 

4.2.1.1 CONFIGURAÇÃO 

 

     A FIG. 4.2  exibe uma fotografia do sintonizador projetado para operação nas bandas X  e 

Ku produzido pela firma RCA Laboratories (SECHI, PAGLIONE, PERLMAN E BROWN., 

1983). Uma unidade similar, projetada para operação em banda C, é apresentada na FIG. 4.3. 
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FIG. 4.2 - Sintonizador na banda Ku da RCA Laboratories. 

 
     Cada sintonizador consiste de uma linha de 50 Ohms equipada com um elemento em curto 

de baixa impedância (slug) conectada ao condutor central. Estes slugs fornecem um máximo 

VSWR de aproximadamente 5:1 sobre a largura de banda de operação e são guiados por 

motores de passo de alta precisão. A resolução mecânica, um passo dos motores, é 1/2 mil e 1 

mil para a primeira e segunda unidades, respectivamente. Foto-sensores no centro da linha 

ajustam os slugs num ponto de partida bem definido. Dois foto-sensores no final da linha 

protegem os slugs da colisão com os pontos terminais no momento de um mau funcionamento 

do sistema ou erro de operação. Um terceiro sensor detecta se os dois slugs colidem entre si.   

 

FIG. 4.3 - Sintonizador para a banda C. 
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4.2.1.2 TEORIA DE OPERAÇÃO 

 

     Descreve-se o sintonizador com os dois slugs através do circuito da FIG. 4.4, onde 21 , LL  e 

3L  são os comprimentos da linha de Ω50 . Estes comprimentos obedecem a seguinte relação: 

0321 LLLL =++ . 

 

 

FIG. 4.4 - Circuito equivalente do sintonizador. 

 

0L , uma constante para o sintonizador, representa o máximo trajeto disponível para os slugs. 

1T  e 2T  são as redes representando os elementos de transição exigidos para conectar o 

sintonizador ao circuito externo. A porta 2 é a porta de teste, a qual será conectada ao DUT. A 

impedância e o coeficiente de reflexão na porta de teste são calculados em alguma freqüência 

do circuito equivalente do sintonizador e os dados medidos descrevem  a impedância a ser 

usada na porta 1. Obtém-se a precisão do circuito equivalente, incluindo os efeitos das 

descontinuidades e perdas nas linhas, pela medição da impedância na porta de teste em 

valores conhecidos das posições dos slugs 21 , LL  e 3L  em diversas freqüências. 

 

4.2.1.3 COEFICIENTE DE REFLEXÃO COMO UMA FUNÇÃO DAS POSIÇÕES 

 

     Um algoritmo de pesquisa eficiente requer que a posição do sintonizador slug seja 

determinada por algum coeficiente de reflexão prescrito.  Um modelo para achar o resultado 

pela interação consome muito tempo e é intolerável quando o processo tem que ser repetido 

inúmeras vezes, como é o caso quando se usa uma rotina de pesquisa automática. Entretanto, 

o modelo simplificado da linha pode ser usado para guiar o processo de pesquisa automática. 
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Um valor muito preciso do coeficiente de reflexão pode ser computado com o circuito 

equivalente da linha. 

 

4.2.1.4  GRADIENTE DE W 

      

     Usa-se o sintonizador num circuito geralmente para medir os efeitos de uma variação de 

impedância, tais quais os valores de potência, eficiência, ganho e figura de ruído. Qualquer 

um destes valores pode ser representado por um escalar ( )ΓW , onde Γ  é o coeficiente de 

reflexão. 

     Um algoritmo de busca eficiente usualmente emprega o gradiente da função de W , uma 

vez que o gradiente de W dá a direção da variação máxima de W . Define-se assim a derivada 

de W  com relação a Γ , isto é, 
Γd

dW , que pode ser calculada dos parâmetros do circuito 

equivalente do sintonizador. Esta condição é satisfeita se o sistema é sem histeresis. 

  

4.2.1.5  PERDAS DO SINTONIZADOR 

 

     A estimativa das perdas internas do sintonizador é importante, particularmente quando 

estas são substanciais, o que é comum em altas freqüências. Entretanto, as perdas variam com 

a freqüência e com a posição dos slugs numa maneira não descrita por modelos simples. 

     Uma abordagem para a formulação conveniente das perdas dos sintonizadores baseia-se na 

representação geral da potência ativa num dispositivo de duas portas. Seguindo a 

nomenclatura  da FIG. 4.5, a  potência  entrando na  porta 1 (P1)  e a potência saindo na porta 

2 ( P2) são expressas por: 

     

( )

( ) 







×=

×=

*
222

111

Re

Re

IVP

IVP

                                                                                              EQ 4.1 

 

FIG. 4.5 - Circuito para cálculo das perdas em um sintonizador. 
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     A perda do sintonizador, como a razão entre a potência de entrada e a potência de saída em 

termos dos parâmetros ABCD do circuito completo, pode ser expressa por 

     ( )




















++=

*
22

1 Re
Z

D
CBAZ

P

P
                                                                               EQ 4.2 

     Embora simples esta equação inclui todas as perdas, e não adiciona termos de difícil 

descrição, como a perda de potência pela reflexão nas portas de entrada e saída do dispositivo. 

 

4.2.2 SINTONIZADOR DE IMPEDÂNCIA SERVOCONTROLADO 

 

     No item 3.3.1. utiliza-se um sintonizador de impedâncias servocontrolado, o qual apresenta 

um par de servomotores e um fio deslizante apropriado para realimentar o circuito, de forma a 

controlar a posição e a separação dos dois slugs dielétricos. A magnitude e a fase do 

coeficiente de reflexão da carga variam com o par de tensões VA e VB, as quais conduzem um 

alto ganho nos amplificadores, que por sua vez guiam a posição dos slugs. Obtém-se uma 

ótima faixa de VSWR fixando um slug por uma carruagem móvel e ajustando a posição 

relativa do outro slug, enquanto move-se a carruagem para achar a fase necessária. O 

espaçamento entre os slugs deve ser de comprimento λ/4, que também varia a fase.  

     Obtêm-se as medidas manualmente ajustando as tensões no sintonizador e usando um 

analisador de redes para registrar os dados. A FIG. 4.6 apresenta o sintonizador em questão. 

 

 



 77 

 

 

FIG. 4.6 - Diagrama de um sintonizador de impedância 

 

4.2.3 SINTONIZADOR DA MAURY MICROWAVE 

 

     A Maury Microwave Co., desenvolveu um Sistema de Sintonizador Automatizado (ATS), 

o qual, sustentado na necessidade de reduzir o grande tempo despendido na operação de um 

sintonizador manual, tem simplificado sobremaneira as medidas.  

     A primeira versão do ATS foi constituída para uma faixa de freqüência de 1.8 a 18.0 GHz 

e uma faixa de VSWR sintonizável de 1.00 a 10.0:1. O sistema trabalha em conjunto com um 

analisador de rede automático, com medidores de potência e medidores de figura de ruído 

para automatizar as medidas de impedância variável. 

     O setup para utilização do ATS é composto por dois conjuntos automatizados, 

sintonizadores com parafusos deslizantes, um controlador, um software de load e source-pull, 

um software de caracterização de ruído e cabos. 

     Cada sintonizador consiste de uma linha de transmissão com boa perda de retorno e um 

comprimento que permite um trajeto mínimo de meio comprimento de onda em operação na 

freqüência mais baixa. O uso de uma sonda metálica móvel inserida na linha permite perdas 

das descontinuidades na VSWR. As dimensões das sondas determinam sua operação na faixa 



 78 

de freqüência, enquanto a profundidade da inserção controla o máximo coeficiente de 

reflexão. Duas sondas, cada uma guiada por um motor de passo próprio, são usadas para 

aumentar a largura de banda e o máximo VSWR do sintonizador com um parafuso deslizante. 

Com as duas sondas retiradas, o sintonizador torna-se uma seção de baixa perda de linha de 

transmissão de 50Ω com bom VSWR de entrada e de saída. 

     Uma carruagem propicia o movimento das sondas ao longo da linha. O movimento da 

carruagem é paralelo ao comprimento da linha e fornece um trajeto suave sem perturbações e 

um alto grau de repetitividade. A carruagem é guiada por um motor de passo de precisão que 

posiciona as sondas com alta resolução para permitir a escolha de alguma impedância dentro 

da medição precisa do sistema. 

     Cada eixo do sintonizador é movido com chaves óptico-eletrônicas, as quais definem as 

paradas finais para cada direção do trajeto. Isto elimina a possibilidade de danificar o 

dispositivo e evita posições de referências que não contam com as paradas mecânicas. Estas 

chaves também servem para proteger a carruagem de uma colisão com os extremos do 

sintonizador no momento de erro de operação. Outros foto-sensores são usados para detectar 

quando as sondas são inseridas ou retiradas completamente. 

     Atualmente, a Maury Microwave possui um sistema para a faixa de freqüências de 200 

MHz a 26.5 GHz.    

 

4.2.4 SINTONIZADOR DE ABE E AONO 

      

     Abe e Aono desenvolveu na sua técnica de load-pull, como procedimento de medida, um 

sintonizador microstrip, conforme apresentado na FIG. 4.7. O sintonizador contém uma linha 

microstrip de 50 Ohms e um conjunto de ilhas metálicas para ligação (parte tracejada). 
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FIG. 4.7 - Sintonizador microstrip e circuito de casamento de entrada. 

     

     Insere-se o sintonizador microstrip entre o dreno terminal do FET e a saída do conector.  

Realiza-se a sintonia de saída pela ligação dos elos entre o caminho e a linha de 50 Ohms.  

Compõe-se um circuito de casamento de dois elementos no gate terminal do FET. Este 

circuito de casamento contém capacitores cerâmicos e estubes microstrip. Os valores 

numéricos para os elementos do circuito de casamento de entrada foram determinados com 

adição de um computador usando os parâmetros S  do transistor, para minimizar o VSWR  de 

entrada dentro da largura de banda de operação.  

     O sintonizador microstrip é aplicado ao setup coligando o conector 1 nas polaridades 

externas da rede. Após um devido procedimento, calcula-se os parâmetros Y do sintonizador e 

combina-se o conector 1 ao sinal do gerador. O conector 2 é coligado a um medidor de 

potência.  

 

4.3     CARGA ATIVA 
     

     A carga ativa segundo Müller e Gyselinckx, possui uma configuração que pode ser 

dividida em duas categorias, conforme representação nas FIG.s. 4.8 e 4.9 (MÜLLER  e 

GYSELINCKX,  1994). 
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FIG. 4.8 - Configuração da Carga ativa tipo divisor de dois sinais 

 

     Na configuração da FIG. 4.8, um divisor de potência é usado para gerar duas ondas 

coerentes conduzindo ambas as portas do DUT. Devido a alta isolação dos amplificadores de 

potência, há somente um pequeno risco para oscilações. ΓL pode ser ajustado por meio do 

atenuador 2 e do defasador, mas depende da adição do nível de potência de entrada do DUT e 

das características do DUT, as quais são obtidas pelas excitações não lineares de grandes 

sinais. Como conseqüência, uma simples mudança de potência no regime não linear do DUT 

exige uma complicada seqüência do atenuador 2 e do defasador em cada nível de potência 

para obter ΓL constante, o que é uma severa desvantagem para esta configuração. 

 



 81 

 

 

FIG. 4.9 - Configuração da carga ativa tipo realimentação 

 

     A configuração da FIG. 4.9 não passa pelo problema acima citado, enquanto o 

amplificador 2 estiver operando na faixa linear. Entretanto, ela possui problemas em relação 

ao alto risco de oscilação, caso o amplificador 2 seja banda larga; a uma forte dependência de 

LΓ sobre o atenuador e sobre o defasador; e a uma limitada faixa de sintonia para pequenos 

valores de LΓ . 

     Como o módulo do coeficiente de reflexão do DUT DUTΓ  é normalmente menor que 1, e 

uma carga ativa pode gerar LΓ >1, oscilações são possíveis. Isto pode acontecer quando um 

amplificador banda larga com leve ondulação de ganho é usado no loop de realimentação. 

Supondo-se um alto coeficiente de reflexão LΓ ≈ 1 ajustado na freqüência f2,  reduzindo a 

atenuação no circuito de realimentação, a condição para oscilação deve ser satisfeita na 

freqüência f1 onde o ganho do amplificador é mais alto. A inserção de um filtro passa banda 

no circuito de realimentação pode fazer com que as oscilações sejam evitadas. 

 

 

 4.4   CONSTRUÇÃO DE UM SINTONIZADOR MECÂNICO 

 

     Face as necessidades iniciais de implementação de um setup de load-pull com um 

sintonizador, mediante os recursos laboratoriais do IME, foi feita uma tentativa de projeto de 

um sintonizador para operar na faixa de 1 a 2 GHz, cujos detalhes são discutidos a seguir. 
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4.4.1  EQUIPAMENTOS 
 

     Para a implementação do sintonizador, utilizou-se os seguintes equipamentos: 

     - Uma carruagem modelo HP 809C 

     - Um micrômetro 

     - Uma linha coaxial fendida 50 Ω 

     - Um analisador de redes 

 

4.4.2  PROJETO 

 

     O comando do sintonizador foi implementado através do próprio botão da carruagem, onde 

posteriormente poderia ser instalado um motor de passo para sua melhor excursão. O estube 

foi implementado através do posicionamento de um micrômetro no local onde originalmente 

era posicionada a ponta de prova e o detetor da carruagem. Com isto, pretendia-se inserir um 

estube em uma linha de transmissão coaxial que poderia ser movimentado tanto 

horizontalmente (produzindo uma variação da posição do estube ao longo da linha) quanto 

verticalmente (produzindo uma variação do acoplamento da linha com o estube em curto). 

     No micrômetro foi colocada uma ponta de metal, semelhante a um pequeno prego sem 

cabeça, cujo ajuste seria feito através de um elo mecânico para não permitir movimentação 

entre a composição: ponta de metal e micrômetro. 

 
4.4.3 PROCESSO DE MEDIÇÃO 
 

     O sintonizador foi conectado a um analisador de redes através de dois cabos coaxiais, após 

a devida calibração do equipamento para a faixa de 1 a 2 GHz. Com a excursão da carruagem, 

o micrômetro estabeleceu um contato com o condutor central da linha fendida, produzindo 

uma variação de impedância sobre a Carta de Smith. 

     A medida é realizada quando a ponta de metal (micrômetro) atinge suavemente a 

superfície da linha fendida, sem danificá-la, em um dos extremos da carruagem. Através da 

movimentação da mesma, girando-se levemente a manivela da carruagem, a ponta de metal 

(micrômetro) percorre todo o trajeto da carruagem até o outro extremo da linha fendida. A 

excursão do sinal é observada no analisador de redes. 
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4.4.4  RESULTADOS OBTIDOS 

 

     Os resultados das medidas não foram satisfatórios, pois o sistema foi extremamente 

sensível à distância do estube ao condutor central, produzindo uma variação de impedância 

muito rápida quando o estube estava muito próximo à linha, quase a tocando, e uma variação 

muito lenta, quase imperceptível, quando o estube se afastava de uns poucos milímetros da 

linha. Assim, certamente este sintonizador não era apropriado às medidas de load-pull, em 

conseqüência da discussão anterior. 

 

4.5 CONSTRUÇÃO DE UM SINTONIZADOR ATIVO 

 

     Após o processo de construção e medição de um sintonizador mecânico, tentou-se a 

implementação de uma carga ativa (tipo realimentação), conforme descrição a seguir. 

 

4.5.1  EQUIPAMENTOS 

 

     Para a implementação da carga ativa, utilizou-se os seguintes equipamentos: 

     - Um acoplador direcional 

     - Um atenuador por passo 

     - Um amplificador de 10 a 1.300 MHz 

     - Um filtro passa faixa 

     - Um defasador 

 

4.5.2 PROJETO 

 

     A carga ativa foi implementada conforme a representação da FIG. 4.10. O principal fator 

limitante do projeto foi o defasador, que possuía faixa de operação estreita em torno de 360 

MHz. Não foi possível a utilização de outro defasador, devido a inexistência do mesmo no 

Laboratório de Microondas do IME. 
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ACOPLADOR 

ATENUADOR DEFASADOR 

ΓL 

 

FIG. 4.10 - Configuração da carga ativa tipo realimentação implementada. 

 

 

4.5.3 PROCESSO DE MEDIÇÃO 

 

     A carga ativa foi conectada a uma porta do analisador de redes, após a devida calibração 

do equipamento para a faixa de 100 MHz a 1.3 GHz. Os valores do atenuador e do defasador 

foram alterados, produzindo uma variação de impedância sobre a Carta de Smith, a qual é 

descrita no item seguinte. 

 

4.5.4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

     Os resultados das medidas na faixa de interesse são exibidos nas FIG.s 4.11 e 4.12. 
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FIG. 4.11 - Resultados do sintonizador no analisador de redes nas  

freqüências de 100 à 800 MHz 

 

     O objetivo da medida era encontrar em alguma freqüência especificada, um trajeto de 

medida que cubrisse por inteiro o plano da Carta de Smith, ou seja, que desse uma volta 

completa no analisador de redes. 

     Com os resultados obtidos, em função de não se conseguir um retorno satisfatório, tentou-

se estender a linha de transmissão, a fim de aumentar a excursão para melhor análise dos 

trajetos. 

     Os resultados das medidas não foram satisfatórios. Nas FIG.s 4.11 e 4.12, observa-se que 

em 100MHz (curva 1 da FIG. 4.11), a variação de impedância faz-se uma pequena excursão 

na Carta de Smith. Em 200MHz (curva 2 da FIG. 4.11), faz-se uma pequena excursão na 

Carta de Smith um pouco maior que em 100 MHz. Em  300MHz (curva 3 da FIG. 4.11) a 

curva apresenta grandes variações ao longo da excursão. Segue no sentido horário sem 

completar a volta e depois retorna no sentido anti-horário. Em 400, 500, 600 e 700 MHz 

(curvas 4, 5, 6 e 7 da FIG. 4.11, respectivamente) a curva faz uma breve excursão no sentido 

anti-horário. Em 800MHz (curva 8 da FIG. 4.11) ela faz uma  pequena  excursão  no  sentido  

anti-horário  e  retorna  em   excursão maior. Em  900MHz (curva 9 da FIG. 4.12) a curva faz  

uma  pequena excursão no sentido anti-horário e retorna no sentido horário equivalente a 180° 
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e termina voltando para o sentido anti-horário. Em 1 e 1.1 Ghz  (curvas 10 e 11 da FIG. 4.12) 

faz  uma  pequena  excursão  no  sentido  anti-horário e depois retorna no sentido horário < 

180° e termina voltando para o sentido anti-horário. Em 1.2 e 1.3 Ghz (curvas 12 e 13 da FIG. 

4.12) a curva faz uma excursão no sentido horário < 180° e retorna no sentido anti-horário. 

     Em nenhuma das situações a variação de impedâncias deu uma volta completa na Carta de 

Smith. O defasador, de fato, produzia uma variação de fase de 180o em torno de 360 MHz. 

Nas demais freqüências, a excursão era menor. Como o defasador foi inserido em série no 

circuito de realimentação, a variação limitada era esperada. 

 

 

 

FIG. 4.12 - Resultados do sintonizador no analisador de redes nas 

 freqüências de 900 à 1.300 MHz 

 

 

4.6  CONCLUSÕES 

 

     Mediante os resultados obtidos constata-se que a excursão realizada não foi satisfatória, 

pois não executa uma volta completa na Carta de Smith. Além da pequena excursão, não se 
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conseguiu obter a repetitividade das medidas realizadas. Houve a tentativa do prolongamento 

da linha fendida, mas os resultados não foram satisfatórios. 

     Notou-se assim que a implementação de um elemento de circuito que produzisse uma 

variação considerável de impedância numa faixa de freqüências ampla não era uma tarefa 

trivial. 

     Em virtude das dificuldades, neste trabalho, medidas de load-pull não foram realizadas. 

Optou-se pelo tratamento dos dados oriundos das medidas através de um programa em 

computador, descrito no capítulo seguinte. As tarefas de implementação de um sintonizador e 

de realização de medidas de load-pull foram deixadas para trabalhos futuros. A ferramenta 

computacional desenvolvida servirá para todos os trabalhos futuros nesta linha de pesquisa. 
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5      PROGRAMA PARA ANÁLISE DE LOAD PULL 
 

 

     Este capítulo apresenta um programa para análise de amplificadores de potência em 

microondas através da técnica de load-pull. Supõe-se neste estágio que o setup de load-pull tenha 

sido implementado e os resultados das medidas obtidos. Estuda-se a operacionalidade da técnica 

de load-pull através do programa desenvolvido. No item 5.6, é apresentado um segundo 

programa baseado no Método de Cripps. 

 

5.1    O PROGRAMA DE LOAD-PULL 

 

     O programa desenvolvido é utilizado na análise e tratamento dos dados oriundos de medidas 

através da técnica de load-pull. O objetivo do programa é tornar possível a avaliação dos 

parâmetros medidos sob as diferentes condições de operação em load-pull, determinando-se as 

curvas de contorno destes parâmetros, assim como o ponto onde estes parâmetros atingem o valor 

máximo. Os parâmetros passíveis de manipulação no programa desenvolvido são todos aqueles 

relacionados à técnica load-pull, ou seja, ganho, potência de saída, eficiência e intermodulação, 

entre outros. O programa foi desenvolvido em MatLab® numa plataforma Windows® 

(HANSELMAN e LITTLEFIELD, 1999). 

 

5.2    DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
 

     Cada parâmetro medido com a técnica de load-pull é tratado no programa como um dado 

obtido para uma determinada impedância, representada por XjRZ += , ou, equivalentemente, 

pelo par de coordenadas (u, v) do plano complexo dos coeficientes de reflexão Γ da Carta de 

Smith. Assim, o parâmetro medido pode ser representado por uma função dada por: 

     ),( vufz =                                                                                                                           EQ 5.1 

onde a variável z é o parâmetro desejado (ganho, potência, eficiência, etc.) e as variáveis u e v são 

os pontos de localização na Carta de Smith onde tal parâmetro foi medido. 
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     Os dados de entrada para o programa são assim definidos como um conjunto de pontos 

formado por três variáveis ( )iu , ( )iv  e ( )iz , onde o índice i representa uma medida específica, o 

qual pode variar de 1 a n, sendo n o número total de medidas realizadas. Estruturalmente, os 

dados de entrada formam uma grande tabela de tríades (u, v, z). 

     Considera-se como variáveis iniciais a impedância de normalização da Carta de Smith 

( Ω= 500Z ) e um valor de referência (Ref) igual à unidade, o que equivale à representação da 

Carta de Smith normal, ou seja, sem expansão ou compressão. 

     De forma a melhor tratar os dados lidos, o programa realiza uma normalização da variável z. 

Como exemplo, considerando z como a potência obtida, a normalização é obtida através da 

relação 

     ( ) ( )
Pmáx

iP
iP =                                                                                                                       EQ 5.2 

onde i = 1, ..., n, e ( )PmáxP
MÁX

= , sendo máx(•) uma função do MatLab® que retorna o máximo 

valor entre os elementos do vetor P. 

     O próximo e principal passo do programa é a interpolação dos dados de entrada 

aleatoriamente distribuídos no plano (u, v) em uma malha retangular, que será efetivamente 

transformada em uma malha quadrada para permitir a utilização de funções existentes no 

MatLab® para interpolação, visualização e tratamento dos dados. 

     A região onde os dados serão tratados é limitada entre MINX  e  
MÁX

X , onde 

     )min(uX MIN =                                                                                                                    EQ 5.3 

     )(umáxX
MÁX

=                                                                                                                   EQ 5.4 

e entre MINY  e 
MÁX

Y , onde 

     )min(vYMIN =                                                                                                                      EQ 5.5 

     )(vmáxY
MÁX

=                                                                                                                    EQ 5.6 

     A malha é dividia em N e M intervalos regulares em u e v, respectivamente, com 

espaçamentos 

     
( )

( )1−

−
=∆

N

XX
x MINMÁX                                                                                                           EQ 5.7 



 
90 

     
( )

( )1−

−
=∆

M

YY
y MINMÁX                                                                                                              EQ 5.8 

     A malha retangular é transformada em uma malha quadrada fazendo-se M = N. 

     Os dados são interpolados no ponto (i, j) da malha, j = 1, ..., N e i = 1, ..., M, fazendo-se uma 

média aritmética das medidas que estiverem em um pixel centrado no ponto (i, j) de tamanho 2δx 

e 2δy em u e v, respectivamente. Inicialmente, δx e δy são feitos iguais a x/2 e ∆y/2, 

respectivamente. Caso nenhum ponto esteja presente no interior deste pixel, seu tamanho é 

aumentado de ∆x e ∆y em u e v, respectivamente, até que pelo menos 1 ponto recaia no interior 

do novo pixel. 

     O procedimento é executado atribuindo-se  δx = 0  e  δy = 0 e a cada pesquisa dos valores de z 

no interior do pixel δx e δy são atualizados por 

     
2

x
xx

∆
+= δδ                                                                                                                       EQ 5.9 

     
2

y
yy

∆
+= δδ                                                                                                                     EQ 5.10 

     O procedimento adotado garante que pelo menos um ponto esteja dentro do pixel centrado em 

(i, j), evitando deformações na envoltória da função ),( vufz = , com o aparecimento de nulos no 

interior da malha. 

     Para melhor entendimento, a FIG. 5.1 representa o exposto. 
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FIG. 5.1 - Representação gráfica para interpolação dos dados no pixel. 

 

     A pesquisa é feita fazendo-se os testes abaixo para p = 1, ..., n 

     xjxpu δ−> )()(  e xjxpu δ+< )()(                                                                                EQ 5.11 

em u, e 

     yiypv δ−> )()(  e yiypv δ+< )()(                                                                                 EQ 5.12 

em v. 

     Caso o ponto p esteja dentro do pixel, soma-se o valor de )( pP  à variável Soma, 

)( pPSomaSoma += , inicialmente feita igual a 0, e incrementa-se um contador cont, também  

feito inicialmente igual a 0. A média dos valores no pixel, caso cont seja diferente de 0, é 

calculada da relação simples Soma/cont, que é atribuída ao ponto z(i, j) da malha. 

     Com a metodologia utilizada, evita-se a necessidade de implementação de um algoritmo de 

busca para o sintonizador, o qual teria a função de gerar impedâncias no curso de uma curva de 

contorno de valor específico para a variável z. 
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5.2    PLOTAGEM 

 

     Concluídas as etapas anteriores e com a significância dos dados obtidos, requer-se que os 

dados sejam plotados na forma de pontos sobre a Carta de Smith pelo comando plot3(u,v,P,S).  

Os dados podem ser plotados ainda na forma de rede pelo comando mesh(x,y,z) do MatLab®, o 

qual só pode ser usado numa malha quadrada. O comando contour3(x,y,z) permite ainda a 

visualização dos contornos sobre a Carta de Smith. 

 

5.2.1 PONTO DE MÁXIMO 

 

     Após a plotagem das figuras, busca-se os pontos de máximo da função ),( vufz = . Estes 

pontos determinam o máximo valor de cada parâmetro em estudo e a sua localização. 

Considerando as novas EQs.. 

     __)__,,,(2 zyxinterpzi =                                                                                                EQ 5.13 

onde os espaços em branco correspondem ao intervalo para interpolação (tamanho da malha em 

x), não sendo utilizado neste estágio do programa o intervalo para y. 

     __),,( 21 xxlinspacexi =                                                                                                    EQ 5.14 

sendo x1 e x2 correspondentes ao intervalo do eixo x e o espaço em branco equivale ao úmero de 

pontos para interpolação nesta direção, e 

     __),,( 21 yylinspaceyi =                                                                                                   EQ 5.15 

onde y1 e y2 correspondem ao intervalo do eixo y e o espaço em branco equivale ao número de 

pontos para interpolação nesta direção. Através das EQs. (5.14) e (5.15) faz-se um refinamento 

nos eixos x e y, após o qual, define-se 

     ),(],[ yiximeshgridyyixxi =                                                                                              EQ 5.16 

e 

     )'',,,,,(2int cubicyyixxizyxerpzzi =                                                                                EQ 5.17  

     A EQ. (5.16) determina a malha de todas as combinações de xi e yi e a EQ. (5.17) promove a 

interpolação. 

     Usando estes dados, das EQs. (5.13) a (5.17), pode-se estimar o pico da função e a sua 

localização, através das seguintes relações 
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     ))max(max(max zziz =                                                                                                    EQ 5.18 

     








=

=

===

)(max

)(max

)max(],[

iyiy

jxix

zzizfindji

                                                                                             EQ 5.19 

 

     A listagem do programa encontra-se no Anexo 1. 

 

5.3    ANÁLISE DO MÉTODO DE LOAD-PULL PARA MÁXIMA POTÊNCIA 

 

     Considere os dados medidos e plotados da FIG. 3.9, implementados através do setup da FIG. 

3.7, onde são determinadas as seguintes características de medidas: potência de entrada Pin de 

95.5mW, freqüência de 6GHz, curvas de contornos de potência de saída para a potência de saída 

Pout de 100mW, 150mW, 200mW, 250mW e 300mW. 

     Da FIG. 3.9, constitui-se a TAB. 5.1 que representa os diversos pontos de impedâncias de 

carga determinados para a análise do procedimento de load-pull, sobre os contornos de potência 

especificados. 
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TAB. 5.1 - Resultados das medidas de load-pull obtidos pelos 

contornos de impedâncias de carga do FET em 6 GHz 

u       v      P U      v       P u       v      P u      v      P u      v       P 

-0.68    0.57    100 0.56     0.18    100 -0.26   -0.16    150 0.28    0.45    200 0.21   -0.10    150 

-0.71    0.50    100 0.56    0.22    100 -0.20   -0.16    150 0.25    0.50    200 0.28   -0.07    150 

-0.75    0.48    100 0.55    0.31    100 -0.14   -0.17    150 0.21    0.57    200 0.34   -0.02    150 

-0.76    0.40    100 0.54    0.37    100 -0.08   -0.17    150 0.18    0.60    200 0.37    0.04    150 

-0.77    0.35    100 0.53    0.45    100 0.00   -0.17    150 0.14    0.65    200 0.40    0.09    150 

-0.78    0.25    100 0.51    0.52    100 0.09   -0.14    150 0.09    0.69    200 0.42    0.15    150 

-0.78    0.20    100 0.48    0.59    100 0.42    0.30    150 0.00    0.72    200 0.44    0.22    150 

-0.78    0.12    100 0.41    0.66    100 0.41    0.33    150 -0.48    0.64    200 -0.08    0.74    200 

-0.76    0.05    100 0.38    0.69    100 0.40    0.42    150 -0.48    0.58    200 -0.12    0.75    200 

-0.72   -0.02    100 0.33    0.75    100 0.37    0.50    150 -0.48    0.54    200 -0.18    0.76    200 

-0.69   -0.09    100 0.28    0.78    100 0.35    0.55    150 -0.48    0.47    200 -0.24    0.76    200 

-0.65   -0.14    100 0.20    0.81    100 0.32    0.60    150 -0.47    0.41    200 -0.30    0.74    200 

-0.60   -0.20    100 0.15    0.84    100 0.29    0.66    150 -0.46    0.35    200 -0.34    0.73    200 

-0.55   -0.23    100 0.09    0.87    100 0.25    0.70    150 -0.43    0.27    200 -0.38    0.72    200 

-0.48   -0.28    100 0.00    0.89    100 0.18    0.75    150 -0.40    0.22    200 -0.42    0.68    200 

-0.42   -0.32    100 -0.07    0.90    100 0.12    0.78    150 -0.38    0.17    200 -0.33    0.50    250 

-0.35   -0.35    100 -0.13    0.90    100 0.04    0.81    150 -0.33    0.10    200 -0.33    0.44    250 

-0.28   -0.37    100 -0.52    0.67    150 0.00    0.82    150 -0.28    0.08    200 -0.30    0.38    250 

-0.22   -0.38    100 -0.56    0.60    150 -0.08    0.83    150 -0.24    0.07    200 -0.24    0.30    250 

-0.15   -0.39    100 -0.58    0.57    150 -0.12    0.85    150 -0.18    0.07    200 -0.20    0.28    250 

-0.05   -0.39    100 -0.59    0.51    150 -0.16    0.83    150 -0.12    0.07    200 -0.14    0.25    250 

0.00   -0.38    100 -0.59    0.48    150 -0.20    0.82    150 -0.06    0.07    200 -0.08    0.25    250 

0.10   -0.38    100 -0.59    0.42    150 0.00    0.08    200 0.00    0.28    250 -0.08    0.64    250 

0.18   -0.35    100 -0.58    0.38    150 0.08    0.09    200 0.08    0.31    250 -0.12    0.68    250 

0.23   -0.32    100 -0.58    0.30    150 0.12    0.14    200 0.10    0.35    250 -0.18    0.70    250 

0.32   -0.29    100 -0.58    0.25    150 0.18    0.18    200 0.10    0.42    250 -0.22    0.70    250 

0.36   -0.23    100 -0.57    0.18    150 0.25    0.22    200 0.08    0.48    250 -0.28    0.69    250 

0.41   -0.18    100 -0.55    0.10    150 0.28    0.36    200 0.05    0.55    250 -0.32    0.66    250 

0.46   -0.12    100 -0.52    0.05    150 0.30    0.30    200 0.00    0.58    250 -0.34    0.60    250 

0.50   -0.10    100 -0.49    0.00    150 0.30    0.38    200 -0.05    0.60    250 -0.34    0.55    250 

0.52    0.00    100 -0.42   -0.05    150  0.15   -0.12    150 -0.13    0.43    300 

0.55    0.06    100 -0.38   -0.08    150    

 

     Inserindo-se os dados da TAB. 5.1 no programa para análise de load-pull desenvolvido, 

observam-se os resultados da FIG. 5.2. 
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FIG. 5.2 - Mapeamento do perfil de potência obtidos pelos 

contornos de impedâncias de carga do FET em 6 GHz 

 

     Cada contorno representa um valor para uma dada potência de saída numa variação de 

100mW a 300mW, conforme estipulado. A FIG. 5.3 ilustra os contornos de potência das medidas 

resultantes da aplicação do programa desenvolvido. Nota-se nesta figura que os contornos 

oriundos do programa são compatíveis com os dados de entrada, apesar de não representarem tão 

bem a superfície desejada, que é aquela relativa à potência de saída do dispositivo. O pano de 

fundo da FIG. 5.3 e figuras seguintes é desenhado através da rotina Plot_Carta, não descrita neste 

trabalho, por se tratar apenas de uma visualização da Carta de Smith com subrotinas do 

MatLab®, não representando contribuição para o desenvolvimento do presente trabalho. 
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FIG. 5.3 - Contornos de potência constante. 

 

     O procedimento adotado até então, na geração da FIG. 5.3, é equivalente à digitalização de um 

mapa convencional a partir de suas curvas de nível (geração de um modelo digital de terreno). A 

precisão dos dados é de ∆P/2, onde ∆P é o espaçamento entre as curvas de nível. Neste trabalho, 

entretanto, nenhum algoritmo específico foi usado para este fim. 

     Em uma segunda análise, baseada ainda nos dados das medidas implementados pelo setup da 

FIG. 3.7 e nos resultados da FIG. 3.9, elabora-se a TAB. 5.2 com dados espaçados aleatoriamente 

no plano (u, v). 
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TAB. 5.2 – Pontos de medidas obtidos aleatoriamente pelos 

contornos de impedâncias de carga do FET em 6 GHz. 

 

R     X      P R     X     P R     X      P R     X     P 

0.16   0.02   109 1.80  -0.60   130 1.00   1.40   183 0.18   0.44   225 

0.16   0.12   128 1.50  -0.60   132 1.40   1.40   180 0.15   0.50   225 

0.10   0.15   127 1.30  -0.60   129 1.60   1.65   153 0.15   0.65   225 

0.08   0.20   113 1.20  -0.80   118 1.60   1.20   182 0.25   0.80   222 

0.10   0.24   128 1.00  -0.50   140 1.80   1.30   173 0.35   0.90   220 

0.24   0.04   135 0.90  -0.70   115 1.80   0.80   187 0.45   0.95   224 

0.20   0.10   137 0.70  -0.50   124 1.80   0.40   177 0.50   1.00   221 

0.06   0.26   120 0.70  -0.40   139 1.60   0.00   173 0.60   1.10   212 

0.04   0.34   123 0.50  -0.40   115 1.40  -0.20   168 0.80   1.10   222 

0.06   0.36   138 0.50  -0.30   127 1.20  -0.10   178 1.00   1.10   219 

0.04   0.42   118 0.42  -0.30   122 1.10  -0.30   159 1.20   0.80   220 

0.05   0.50   125 0.40  -0.20   127 0.80  -0.25   160 1.10   0.50   223 

0.04   0.60   128 0.50   0.00   176 0.65  -0.10   175 1.40   0.80   210 

0.10   0.80   121 0.40   0.06   174 0.50  -0.10   160 0.90   0.30   225 

0.30   1.20   130 0.34   0.10   173 0.60   0.15   215 0.70   0.25   230 

0.40   1.40   120 0.30   0.19   180 0.40   0.24   220 0.75   0.55   275 

0.60   1.60   126 0.24   0.16   157 0.38   0.24   217 0.55   0.45   274 

1.00   2.00   116 0.20   0.26   173 0.40   0.30   233 0.40   0.44   276 

1.40   1.90   139 0.20   0.30   181 0.30   0.28   215 0.30   0.46   268 

2.00   2.00   125 0.18   0.30   156 0.30   0.34   228 0.25   0.50   277 

2.40   1.60   130 0.16   0.36   182 0.30   0.38   240 0.20   0.60   274 

3.00   1.40   112 0.12   0.36   160 0.22   0.34   212 0.25   0.65   279 

2.60   1.00   137 0.10   0.40   169 0.24   0.40   230 0.35   0.70   280 

2.80   0.60   126 0.08   0.48   174 0.20   0.92   173 0.45   0.75   281 

2.60   0.00   125 0.10   0.60   175 0.40   1.10   185 0.60   0.80   284 

2.20  -0.20   137 0.15   0.75   175 0.60   1.30   175 0.75   0.75   287 

2.00  -0.60   124   0.80   1.50   158 0.55   0.60   299 
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FIG. 5.4 - Mapeamento do perfil de potência com dados aleatórios. 

 
 

 

FIG. 5.5 - Mapeamento dos contornos de potência com dados aleatórios. 
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     Observa-se a diferença entre os contornos da FIG. 5.2 e da FIG. 5.4 cujas diferenças são 

devidas à imprecisão na determinação dos pontos de interpolação aleatórios, que são difíceis de 

determinar com exatidão. Contudo, há uma boa concordância para confiabilidade do programa, 

levando-se em consideração que os pontos da FIG. 5.2 são determinados sobre os contornos da 

referida FIG. 3.9, enquanto que os pontos da FIG. 5.4 são pontos dispersos e determinados com a 

devida interpolação do valor da potência entre duas curvas de contorno da mesma figura. 

     A FIG. 5.6 ilustra a distribuição dos pontos para o mapeamento dos contornos da FIG. 5.5. 

 

 

FIG. 5.6 - Visualização do posicionamento dos pontos medidos aleatoriamente. 

 

     Obedecendo-se os dispostos nas EQs. (5.13) à (5.19) determina-se o ponto de máxima 

potência para a simulação apresentada acima que, neste caso expressa-se por: 

     )35.0,75.0,,,(2int −= zyxerpzi  

    )10,35.0,75.0(−= linspacexi  

     )15,75.0,35.0(−= linspaceyi  



 
100 

     0235.1max =z  

     1389.0max −=x  

     4357.0max =y  

     Desta forma, determina-se que o ponto das coordenadas 1389.0max −=x  e 4357.0max =y , 

possui um valor de potência de 306,02mW, o valor de zmax encontra-se normalizado para 

299mW. Verifica-se que na TAB. 5.2 o ponto de máxima potência está situado nas coordenadas 

)60.0,55.0(
____

== XR para um valor máximo de potência igual a 299mW, cuja diversidade 

justifica-se pelo valor da aproximação realizada nos pontos registrados e pela devida interpolação 

dos dados. 

 

5.4    ANÁLISE PARA O PARÂMETRO DE MÁXIMO GANHO 

 

     Considere os dados medidos e plotados da FIG. 3.27, implementados através do setup da FIG. 

3.25, onde são determinadas as seguintes características de medidas: VVDS 0.3=  e 

mAI DS 3.10= , freqüência  = 3 GHz,  curvas  de  contornos de potência de saída para a potência 

de saída Pout de 1.5dB, 3dB e 4.5dB. 

     Da FIG. 3.27, constitui-se a TAB 5.3 que representa os diversos pontos de impedâncias de 

carga determinados empiricamente para a análise do procedimento de load pull, sobre os 

contornos de ganhos especificados. 
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TAB. 5.3 - Resultados das medidas de load-pull obtidos pelos círculos 

de ganho constante do método de Ghannouchi 
  R     X     G       R      X    G   R      X    G   R       X      G 

0.44   0.22   1.5 0.28  -0.80   1.5 0.32  -0.09   3.0 0.65  -0.20   3.0 

0.34   0.16   1.5 0.38  -0.90   1.5 0.26  -0.12   3.0 0.60  -0.15   3.0 

0.28   0.11   1.5 0.55  -1.00   1.5 0.22  -0.16   3.0 0.55  -0.10   3.0 

0.22   0.04   1.5 0.80  -1.00   1.5 0.20  -0.20   3.0 0.40  -0.24   4.5 

0.18  -0.02   1.5 1.00  -1.00   1.5 0.18  -0.24   3.0 0.34  -0.22   4.5 

0.14  -0.08   1.5 1.20  -0.80   1.5 0.18  -0.28   3.0 0.30  -0.23   4.5 

0.12  -0.15   1.5 1.40  -0.60   1.5 0.18  -0.36   3.0 0.26  -0.26   4.5 

0.10  -0.22   1.5 1.40  -0.20   1.5 0.20  -0.44   3.0 0.24  -0.30   4.5 

0.08  -0.28   1.5 1.20   0.10   1.5 0.25  -0.50   3.0 0.25  -0.36   4.5 

0.08  -0.36   1.5 1.00   0.25   1.5 0.30  -0.54   3.0 0.28  -0.40   4.5 

0.08  -0.42   1.5 0.80   0.30   1.5 0.35  -0.55   3.0 0.34  -0.43   4.5 

0.10  -0.50   1.5 0.60   0.28   1.5 0.55  -0.55   3.0 0.40  -0.42   4.5 

0.12  -0.58   1.5 0.48  -0.08   3.0 0.60  -0.50   3.0 0.44  -0.36   4.5 

0.15  -0.65   1.5 0.38  -0.08   3.0 0.66  -0.40   3.0 0.44  -0.30   4.5 

0.20  -0.75   1.5  0.68  -0.30   3.0  

 

     Inserindo-se os dados da TAB 5.3 no programa para análise de load-pull desenvolvido, 

observam-se os resultados da FIG. 5.7. 

 

 

 

 

FIG. 5.7 - Mapeamento de contorno para máximo ganho. 
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     De forma análoga para obtenção da potência máxima, cada contorno representa um valor para 

um ganho de saída numa variação de 1.5dB a 4.5dB, conforme estipulado. A FIG. 5.8 ilustra os 

contornos de ganho das medidas resultantes da aplicação do programa desenvolvido. 

 

 

FIG. 5.8 - Contornos de ganho constante 

 

     Baseado ainda nos dados das medidas implementados pelo setup da FIG. 3.25 e nos resultados 

da FIG. 3.27, elabora-se a TAB. 5.4 com dados espaçados aleatoriamente no plano (u, v). 
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TAB.  5.4 - Pontos de medidas obtidos aleatoriamente pelos círculos de 

ganho constante do método de Ghannouchi 

 
R       X      G R       X      G R       X       G R       X      G 

1.00     0.10     1.8 0.25    -0.65    2.0 0.70    -0.05     2.6 0.90     0.10     2.0 

0.70     0.20     1.7 0.30    -0.60    2.5 0.60    -0.30     3.5 0.60     0.15     2.0 

0.60     0.10     2.2 0.35   -0.70     2.2 0.50    -0.20     3.7 0.35     0.04     2.0 

0.55      0.20    1.8 0.35   -0.80     1.8 0.40    -0.04     3.7 0.18    -0.15     1.9 

0.50     0.10     2.2 0.50   -0.70     2.5 0.34    -0.12     3.5 0.15    -0.22     1.9 

0.40     0.10     2.0 0.60   -0.80     2.2 0.28    -0.14     3.4 0.14    -0.40     2.0 

0.34     0.10     1.8 0.60    -0.90    1.8 0.24    -0.20     3.7 0.16    -0.48    2.0 

0.44     0.00     2.5 0.60    -0.60    2.8 0.22    -0.26     3.7 0.20    -0.60     1.9 

0.38    -0.02    2.4 0.70    -0.70    2.4 0.20    -0.34     3.7 0.35    -0.75     2.0 

0.26    -0.02    2.0 0.80    -0.80    2.0 0.24    -0.40     3.8 0.50    -0.85     1.9 

0.20    -0.03    1.7 0.90    -0.70    2.2 0.22    -0.44     3.3 0.70    -0.85     2.0 

0.20    -0.10    2.0 1.10    -0.70    2.3 0.30    -0.50     3.5 1.00    -0.70     2.0 

0.16    -0.08    1.6 1.10    -0.50    2.0 0.50    -0.50     3.6 0.60    -0.20     3.5 

0.15    -0.15    2.0 0.80    -0.50    2.7 0.55    -0.40     3.5 0.60    -0.40     3.5 

0.12    -0.24    1.7 1.10    -0.30    2.1 0.50    -0.30     3.9 0.22    -0.40     3.7 

0.14    -0.26    2.0 0.95    -0.30    2.5 0.40    -0.30     4.3 0.20    -0.26     3.7 

0.14    -0.30    2.0 0.80    -0.30    2.7 0.34    -0.28     4.4 0.32    -0.26     4.3 

0.10    -0.36    1.8 1.10    -0.10    1.9 0.30    -0.32     4.5 0.28    -0.30     4.3 

0.14    -0.44    2.0 0.95    -0.20    1.9 0.32    -0.38     4.3 0.30    -0.36     4.3 

0.15    -0.50    1.9 0.80    -0.15    2.6 1.10    -0.40     2.0 0.38    -0.38     4.3 

0.20    -0.55    2.1   0.34    -0.34     4.5 
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FIG. 5.9 - Mapeamento do perfil de ganho com pontos aleatórios 

 

 

 

FIG. 5.10 - Mapeamento dos contornos ganho com dados aleatórios. 
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     As considerações com relação ao máximo ganho, quanto ao procedimento do programa, são 

basicamente as mesmas em relação à máxima potência. 

     Determina-se o ponto de máximo ganho, através das EQs. (5.13) à (5.19) que, neste caso 

expressa-se por: 

     )15.0,85.0,,,(2int −= zyxerpzi  

     )10,15.0,80.0(−= linspacexi  

     )15,25.0,70.0(−= linspaceyi  

     0442.1max =z  

     4833.0max −=x  

     4286.0max −=y  

     Desta forma, determina-se que o ponto das coordenadas 4833.0max −=x  e 4286.0max −=y , 

possui um valor de ganho máximo de 4.69dB, o valor de zmax encontra-se normalizado para 

4.5dB.  

 

5.5    APLICAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO DE CRIPPS 

 

     Face as abordagens feitas em referência às técnicas de load-pull e a impossibilidade de obter 

os resultados através de um procedimento em laboratório, desenvolveu-se um programa baseado 

no método analítico de Cripps, com o intuito de dar uma alternativa à prática laboratorial para 

aplicação do load-pull. O programa, elaborado em MatLab, é apresentado no Apêndice 3. 

     A base inicial do programa é semelhante aquela do programa de análise de load-pull, descrita 

no item 5.2, quanto à exploração da Carta de Smith e leitura e tratamento dos dados para análise.  

     Para exemplificação do método, utilizou-se o FET à GaAs de Cripps (Watkins-Johnson 

F2710R) com valores de AI DSS 6,0=  e VVDSS 10= .  

          A primeira equação usada por Cripps fornece a relação para determinar o OPTR  : 

     

DSS

DSS
OPT

I

V
R

2

1
=                                                                                                             EQ 5.20 

     Com base em ROPT, Cripps fundamenta as outras formulações matemáticas da seguinte 

maneira: 
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     1° Caso - Carga de saída ZL menor que ROPT 

     Considera-se neste caso a carga ZL como uma conexão série de componentes resistivo e 

reativo, isto é, uma parte real mais uma imaginária: 

     LLL jXRZ +=   

     A máxima potência linear para esta carga é dada por: 

     LDSSL RIP ×





=

2

2

1
                                                                                                          EQ 5.21 

     Normalizando em termos da potência POPT  e da carga ROPT,   tem-se: 

     
OPT

L

OPT

L

R

R

P

P
=                                                                                                                     EQ 5.22 

     A tensão de dreno instantânea é dada por: 

     ( ) LDL ZtIV ×=                                                                                                                  EQ 5.23 

     E escrevendo na forma complexa, 

    ( )22
LLDSSL XRIV +×=                                                                                                  EQ 5.24 

     Substituindo IDSS  na primeira equação de Cripps: 

     ( )222
LL

OPT

DSS
L XR

R

V
V +=                                                                                                 EQ 5.25 

     Para manter a excursão da tensão menor que o valor máximo permitido de 2 VDSS , XL deve 

assumir qualquer valor positivo ou negativo limitado por: 

     ( )222

LOPTL RRX −≤                                                                                                           EQ 5.26 

     2° Caso - Carga de saída ZL maior que ROPT 

     Neste caso é mais conveniente considerar ZL em conexão paralela, isto é, uma condutância e 

uma susceptância da seguinte forma: 

     LLL jBGY +=  

    A máxima potência linear, neste caso é dada por: 

          LDSSL GIP ×







=

2

2

1
                                                                                              EQ 5.27 

     A relação de potência torna-se: 
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OPT

L

OPT

L

G

G

P

P
=                                                                                                                     EQ 5.28 

     Analogamente, pode-se mostrar que a potência é constante para valores de susceptância dentro 

dos limites: 

     ( )222

LOPTL GGB −≤                                                                                                          EQ 5.29 

     Das equações acima são obtidas todas as informações necessárias para a construção do 

contorno de potência, para uma dada potência P. Considerando os dados do FET à GaAs, tem-se 

da EQ 5.20, ROPT =33.3Ω. Um contorno de potência a 1 dB pode ser construído em torno do ponto 

otimizado como segue: 

(a) Os dois pontos resistivos sobre o contorno podem ser obtidos diretamente das EQs 5.22 e 

5.28, cujos valores são de 26,5Ω e 42Ω, respectivamente. 

(b) Começando do ponto de resistência RL = 26,5Ω (a), o contorno segue a linha de resistência 

constante sobre a Carta de Smith entre os limites de reatância dados pela EQ 5.26. 

(c)  Começando num ponto de condutância GL  (correspondente a 42Ω) em (a), o contorno 

segue a linha de condutância constante sobre a Carta de Smith, entre os limites de 

susceptância  dados pela EQ 5.29. 

     Com a utilização do programa desenvolvido apresentado no Apêndice 8.2 , a FIG 5.11 mostra 

o resultado de ambos os contornos de potência, para 1 e 2 dB assumindo-se que capacitância de 

dreno e as reatâncias parasitas dos terminais são absorvidas pela carga externa. Observa-se que 

as duas seções de potência descritas em (b) e (c) sempre interceptam os valores dos limites dados 

pelas EQs 5.26 e 5.29.  
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FIG. 5.11 - Contornos de load-pull de saída para GaAs FET de Cripps 

 

     Estes resultados são modificados adicionando-se a capacitância de dreno e as indutâncias 

parasitas dos terminais do dispositivo. A FIG. 5.12 apresenta os contornos obtidos para uma 

capacitância de 0,6pF e uma indutância de 0,3nH. 
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FIG. 5.12 - Contornos de load-pull de saída para GaAs FET de Cripps 

adicionando a capacitância e a indutância 

 

     Para constatação dos resultados obtidos, através do tratamento dos dados do programa para 

análise de load-pull, foi gerado um mapeamento de contorno, o qual é comparado com o método 

de Cripps, apresentado na FIG. 5.13. Observa-se nesta figura que há uma divergência entre os 

resultados obtidos por Cripps e os resultados gerados pelo programa. Com o intuito de obter-se as 

devidas justificativas para as diferenças apresentadas, foram feitas manipulações nos dados do 

transistor quanto a sua capacitância e indutância. O resultado de melhor aproximação ocorreu 

para uma capacitância de 0,5pF e uma indutância de 0,28nH, apresentado na FIG. 5.14 
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FIG. 5.13 - Comparação dos resultados obtidos 

 

     . 
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FIG. 5.14 - Comparação dos resultados obtidos para capacitância (0,5pF) e indutância (0,28nH) 

 

 

5.6    CONCLUSÕES 

 

     Nas simulações geradas neste capítulo, constatou-se que os resultados obtidos com a 

utilização dos programas desenvolvidos foram coerentes e satisfatórios com resultados existentes 

para análise de um amplificador de potência de microondas usando a técnica de load-pull. 

     Cabe-se ressaltar que a consideração de setups já implementados, para a obtenção das 

medidas, deveu-se à falta de um sintonizador de impedâncias apropriado para a implementação 

física do método de load-pull. As medidas foram tomadas diretamente de contornos obtidos por 

diferentes pesquisadores.



 112 

6      CONCLUSÕES 
 

 

     Este trabalho objetivou a análise do uso da técnica de load-pull para o projeto de 

amplificadores de potência em microondas. O interesse pelo assunto deveu-se à crescente busca 

de informações dos parâmetros para a caracterização de um dispositivo não linear para projeto de 

amplificadores de potência. 

     O load-pull pode ser dividido em dois métodos: load-pull passivo, onde a variação da carga 

pode ser feita conectando um sintonizador mecânico na saída do dispositivo em teste; e o load-

pull ativo, onde a variação da carga pode ser feita através da combinação de ondas de potência 

incidentes e refletidas. 

     Constatou-se alguns problemas críticos relacionados aos métodos passivos e ativos. No 

método passivo, a principal desvantagem é que cargas com altas reflexões não podem ser 

sintetizadas devido às perdas do sintonizador e, consequentemente, esta técnica não pode cobrir 

toda a Carta de Smith. No método ativo, tornam-se desvantagens a complexidade para calibração 

e operação do dispositivo, as potências limitadas e o alto custo. 

     Adicionalmente ao estudo e entendimento das técnicas, este trabalho apresenta como 

contribuição o desenvolvimento de um programa para a análise de load-pull. Este programa tem 

como objetivo a avaliação do desempenho dos parâmetros medidos através das técnicas de load-

pull, sob as diferentes condições de operação do dispositivo em teste. 

     A validação do programa foi feita considerando-se os dados das medidas de setups 

implementados na literatura. Tais dados foram inseridos no programa, permitindo assim o 

desenvolvimento dos estudos mediante uma comparação com resultados conhecidos. 

     O programa aqui desenvolvido constitui-se numa ferramenta versátil que pode ser utilizada 

para avaliar, através de um setup adequado, o desempenho de diversos dispositivos 

amplificadores de potência em microondas, através da máxima potência, do máximo ganho, da 

eficiência adicionada ou da intermodulação. 

     Como proposta para estudos posteriores, decorrentes deste trabalho, pode-se citar a avaliação 

sistemática da adequação dos métodos de load-pull ao programa proposto, a realização de um 

projeto de um amplificador de potência, a implementação de um sintonizador para realização de 

medidas e a realização das medidas de load-pull propriamente ditas. 
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8.1    PROGRAMA PARA ANÁLISE DA TÉCNICA DE LOAD-PULL 

 

 

     Este apêndice apresenta o programa para análise de um amplificador de potência utilizando a 

técnica de Load-Pull usado neste trabalho e descrito no item 5.2. 

 

8.1.1  ARQUIVO DE DADOS DO PROGRAMA 
 
 
% Dados de saída do sistema Sintonizador - Medidor de Potência 

dados = [ ... 

-0.68    0.57    100 

-0.71    0.50    100 

-0.75    0.48    100 

-0.76    0.40    100 

-0.77    0.35    100 

 

M  

 

-0.14    0.25    250 

-0.08    0.25    250 

-0.13    0.43    300 

]; 
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8.2     PROGRAMA PRINCIPAL 

 

% Protótipo de programa para a análise de Load-Pull 

clear; 

Zo=50; 

Ref=1; 

% Leitura e tratamento dos dados para análise 

dados 

n=length(dados(:,1)); 

for i=1:n 

    u(i)=dados(i,1); 

    v(i)=dados(i,2); 

    P(i)=dados(i,3); 

end 

% Normalização da potência 

Pmax=max(P); 

for i=1:n 

    P(i)=P(i)/Pmax; 

end 

% Interpolação dos dados para uma malha retangular 

% Para uma malha quadrada: M=N 

N=20; 

Xmin=min(u); Xmax=max(u); delta_x=(Xmax-Xmin)/(N-1); 

x=Xmin:(Xmax-Xmin)/(N-1):Xmax; 

M=N; 

Ymin=min(v); Ymax=max(v); delta_y=(Ymax-Ymin)/(M-1); 

y=Ymin:(Ymax-Ymin)/(M-1):Ymax; 

for j=1:N 

for i=1:M 

    cont=0; 

    Soma=0; 

    del_x=0; 
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    del_y=0; 

    while cont==0 

            del_x=del_x+delta_x/2; 

            del_y=del_y+delta_y/2; 

            for p=1:n 

               em_x=u(p)>x(j)-del_x & u(p)<x(j)+del_x; 

               em_y=v(p)>y(i)-del_y & v(p)<y(i)+del_y; 

               if em_x & em_y % Ponto está dentro do pixel? 

                      Soma=Soma+P(p); 

                      cont=cont+1; 

                 end 

          end 

     end 

     z(i,j)=Soma/cont; 

            end 

            end 

% Geração dos pontos em um gráfico 3-D 

clf; 

S='b.'; 

hold on; 

view(3); 

Plot_carta(1,Zo,Ref,[0,0;0,0],100,'no label'); 

plot3(u,v,P,S); 

mesh(x,y,z); 

hold off;                                              .
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8.3    PROGRAMA DO MÉTODO DE CRIPPS 

 

% Programa do Método de Cripps 

clear; 

Zo=50; 

Ref=1; 

N=20; 

% Leitura e tratamento dos dados para análise 

CrippsDados1; 

n=length(dados(:,1)); 

for i=1:n 

   u(i)=dados(i,1); 

   v(i)=dados(i,2); 

   P(i)=dados(i,3); 

end 

% Normalização da potência 

Pmax=max(P); 

for i=1:n 

   P(i)=P(i)/Pmax; 

end 

% Cálculo do método de Cripps 

Vdss=10; 

Idss=0.6; 

Ropt=Vdss/(0.5*Idss); 

% Elementos de circuito 

fo=8e9;  % 8GHz 

C=0.6e-12; 

L=0.3e-9; 

delta_Bc=2*pi*fo*C; 

delta_XL=2*pi*fo*L; 

% Inicialização da parte gráfica (geração da Carta de Smith) 
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clf; 

hold on; 

%view(3); 

Plot_carta(1,Zo,Ref,[0,0;0,0],100,'no label'); 

%plot(u,v,'g.'); 

ZL=complex(Ropt,0); 

ZL=1/(1/ZL-complex(0,delta_Bc)); 

ZL=ZL-complex(0,delta_XL); 

GamaL=(ZL-Zo)/(ZL+Zo); 

plot(real(GamaL),imag(GamaL),'k*'); 

% Variação para os círculos de potência de saída constante (curvas de 'Loss' dB) 

for Loss=1:2 

PL_Popt=10^(-Loss/10); 

% Z1 < Ropt 

RL=PL_Popt*Ropt 

XLmax=sqrt(Ropt^2-RL^2) 

for i=1:N+1  

   XL=-XLmax+(i-1)*2*XLmax/N; 

   ZL=complex(RL,XL); 

   ZL=1/(1/ZL-complex(0,delta_Bc)); 

   ZL=ZL-complex(0,delta_XL); 

 GamaZL(i)=(ZL-Zo)/(ZL+Zo); 

end 

% Z1 > Ropt 

Gopt=1/Ropt; 

GL=PL_Popt*Gopt; 

BLmax=sqrt(Gopt^2-GL^2) 

for i=1:N+1  

   BL=-BLmax+(i-1)*2*BLmax/N; 

   YL=complex(GL,BL); 

   %YL=YL-complex(0,delta_Bc); 

   %YL=1/(1/YL-complex(0,delta_XL)); 
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 GamaYL(i)=(1/YL-Zo)/(1/YL+Zo); 

end 

% Geração dos pontos na Carta de Smith 

plot(real(GamaZL),imag(GamaZL),'r-'); 

plot(real(GamaYL),imag(GamaYL),'b-'); 

end % Loop de 'Loss' 

hold off; 


