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RESUMO 

 

Este trabalho descreve diversos tipos de discriminadores de freqüência  
analógicos e digitais. É realizada uma análise comparativa entre eles e são 
abordadas as tendências nos novos projetos deste equipamento.  

O Discriminador Digital de Freqüência, normalmente encontrado em 
receptores IFM Digitais, é descrito em detalhes por ser o mais utilizado em 
equipamentos de medidas de apoio à guerra eletrônica, foco do trabalho.  São  
apresentados todos os seus dispositivos internos e as equações dos sinais no 
circuito. 

O projeto de um Discriminador Digital de Freqüência para a faixa de 2 a 4 
GHz é elaborado e descrito passo-a-passo, incluindo sua síntese, simulações e 
ajustes. Os resultados obtidos são comparados com dados existentes na literatura 
(livros e artigos) e apresentam boa concordância. 
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ABSTRACT 

 

This work describes several types of analog and digital frequency 
discriminators. It also provides a comparative analysis among them and trends to 
new projects are mentioned. 

The Digital Frequency Discriminator (DFD), commonly found in Digital 
Instantaneous Frequency Measurement  (DIFM) receivers, is described in detail 
since it is the most used in electronic warfare equipments, focus of the work. All of 
the circuits internal devices and  signal equations are presented. 

Moreover, the design of a Digital Frequency Discriminator  is described step-
by-step for the frequency band of 2 to 4 GHz, containing its synthesis, simulations 
and adjustments. The results are compared with existing literature data (books and 
papers), presenting good agreement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O discriminador de freqüência é um dos módulos comumente encontrados em 

receptores de equipamentos de detecção de sinais de microondas, com aplicações 

civis e militares. Sua função é determinar a freqüência do sinal de entrada a partir da 

correlação entre uma amostra do sinal original e outra do sinal atrasada de uma 

determinada quantidade de tempo.  

Em virtude do caráter sigiloso das aplicações militares do discriminador de 

freqüência, seu estudo ficou durante muito tempo confinado ao universo de 

pesquisadores militares e de empresas que trabalhavam em projetos sob 

encomenda, sem poderem divulgar informações sobre sua estrutura ou 

configuração. Por causa disso, existe uma carência muito grande de literatura sobre 

esse equipamento não somente em língua portuguesa, mas também em outros 

idiomas. 

Os discriminadores de freqüência são utilizados em diversos equipamentos 

civis e militares, dentre os quais: receptores Bluetooth (SAMADIAN et al., 2003; 

KOMURASAKI et al., 2003), satélites (LAURVICK et al., 2002; LIANG et al., 1996), 

radares anti-colisão (“Collision Avoidance Radar”) (MOLDOVAN et al., 2003), 

receptores MAGE (receptores de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica) 

(SULLIVAN, 2002; INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA, 1998) e 

equipamentos CME (Contra-Medida Eletrônica). Detalhes sobre receptores que 

utilizam discriminadores de freqüência encontram-se na literatura (EAST, 1982; 

FIELDS, 1994; PEIXOTO, 1998; SCHLEHER, 1986; SULLIVAN, 2002; TSUI, 1989,  

1992, 2001, 2002; WIDE BAND, 2004). 

A freqüência do sinal é um dos parâmetros mais importantes, ao lado do 

ângulo de chegada (AOA – angle of arrival),  para a identificação de emissores. Em 

aplicações militares, os discriminadores de freqüência têm a função de identificar a 

freqüência de emissores (radares) que transmitem sinais de RF em uma larga faixa 

de microondas. 

Este trabalho tem como propósitos esmiuçar as diversas configurações 

possíveis de sua estrutura e fornecer subsídios para novos projetos.  Para isso são 
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apresentados os tipos de discriminadores de freqüência analógicos e digitais, com 

aplicações civis e militares, encontrados na literatura através de minuciosa  pesquisa 

bibliográfica. É também realizada uma análise comparativa entre os discriminadores 

de freqüência estudados. 

O projeto de um discriminador de freqüência digital para a faixa de 2 a 4 GHz 

é mostrado como exemplo de utilização da formulação apresentada e de 

ferramentas de CAD apropriadas. 

O capítulo 2  apresenta os diversos tipos de discriminadores de freqüência 

analógicos e digitais. São também citados os receptores de microondas mais 

comuns e suas principais características. Em especial, os discriminadores de fase, 

por serem os componentes principais dos discriminadores de freqüência, são 

descritos em detalhe. É realizada uma análise comparativa entre os discriminadores 

de freqüência e são apresentadas as principais tendências para novos projetos. 

O capítulo 3 descreve as características do discriminador digital de 

freqüências para receptores de microondas do tipo DIFM e seus dispositivos. São, 

também, apresentadas as equações que expressam os sinais de saída dos 

discriminadores de fase, que servem como referência para o projeto de um 

discriminador digital de freqüências. 

O capítulo 4 apresenta o projeto de um discriminador digital de freqüência 

para a faixa de 2 a 4 GHz. O projeto inclui todas as etapas principais: a síntese, as 

simulações, os ajustes e a comparação com os dados da literatura. 

Finalmente, o capítulo 5 contém a conclusão do trabalho, com comentários a 

respeito das dificuldades encontradas em cada etapa e das principais contribuições 

que o trabalho traz para os meios acadêmico e profissional. São também incluídas  

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 DISCRIMINADORES DE FREQÜÊNCIA 

 

 

Este capítulo apresenta os diversos tipos de discriminadores de freqüência 

analógicos e digitais. Inicialmente, são mostrados os receptores de microondas mais 

comuns e suas principais características. Isso permitirá ao leitor situar melhor os 

discriminadores de freqüência de acordo com sua utilização. A seguir, os 

discriminadores de fase, por serem os componentes principais dos discriminadores 

de freqüência, são descritos em detalhe. Realiza-se, ainda, uma análise comparativa 

entre os discriminadores de freqüência abordados, sendo  apresentadas as 

principais tendências para novos projetos.  

 

2.1 RECEPTORES DE MICROONDAS 

 

Para melhor compreender os discriminadores de freqüência, são 

apresentados os receptores de microondas mais comuns e que são capazes de 

determinar a freqüência do sinal em sua entrada1.   

O primeiro receptor utilizado em microondas foi o Receptor de Cristal-Vídeo 

(RCV) em configuração monocanal, conforme representado na FIG. 2.1. Ele é capaz 

de medir os seguintes parâmetros: amplitude do pulso, largura de pulso, tempo de 

chegada e ângulo de chegada (TSUI, 1992). 

Uma variação do RCV filtros de RF do tipo YIG sintonizados na pré-detecção, 

que funciona como um filtro passa-faixa de banda estreita. Outra configuração 

(canalizada) utiliza um banco de múltiplos filtros que possuem em cada saída um 

RCV (SCHLEHER, 1986). 

 

 

                                            

1 O Receptor de Cristal-Vídeo em configuração simples (monocanal) não é capaz de 

identificar a freqüência do sinal de entrada. 
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FIG. 2.1 - Receptor de Cristal-Vídeo em configuração monocanal 

 

Nota-se, em alguns tipos de receptores, que o discriminador de freqüência 

não é identificado como um módulo individualizado, pois sua função é exercida por 

um conjunto de componentes que muitas vezes se mesclam no circuito.  

De forma ampla, a discriminação de freqüência ocorre nos seguintes 

receptores: 

• Super-heterodino; 

� compressivo; 

� canalizado; 

� acústico-óptico; 

� receptor digital; 

� receptor IFM  

 

O Receptor Super-heterodino (NERI, 2001; PEIXOTO, 1998), conforme a 

representação da FIG. 2.2, é composto por um misturador, um oscilador local, um 

filtro de freqüência intermediária (FI), um amplificador de FI, um diodo  detetor e um 

amplificador de vídeo. Realiza a transformação linear do sinal de entrada em um 

sinal de FI, de  menor freqüência. 

No receptor super-heterodino a determinação da freqüência é feita somando-

se a FI à freqüência do oscilador local. Na configuração monocanal, conforme 

apresentado na FIG. 2.2, o receptor opera em banda estreita, pois o oscilador local 

tem freqüência fixa. 
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FIG. 2.2 - Receptor Super-heterodino 

 

O Receptor Compressivo, representado na FIG. 2.3 (PEIXOTO, 1998),  é 

formado basicamente por um misturador, uma linha de retardo dispersiva e um 

amplificador logarítmico de vídeo. Sua particularidade está no processamento da 

saída do misturador através da linha de retardo dispersiva. 

 

FIG. 2.3 - Receptor compressivo 

 

O sinal de entrada incide sobre um misturador onde é misturado com um sinal 

“chirp” oriundo do oscilador local. Na saída do misturador obtém-se as componentes 

espectrais do sinal de entrada convertidas em um sinal “chirp” de mesma relação 

tempo-freqüência, porém com a freqüência de partida fixada pela componente 

Misturador    filtro de FI    Amplif. de FI     detetor    Amplif. de video 

Oscilador 
local 



22 

original. Este sinal entra na linha de retardo dispersiva que possui a relação tempo-

freqüência casada, onde é processado. A correlação dos sinais “chirp” na linha de 

retardo dispersiva é realizada através da compressão dos mesmos em pulsos 

estreitos. A correspondência linear entre freqüência e tempo na linha de retardo 

dispersiva resulta no deslocamento temporal das componentes espectrais originais. 

Em outras palavras, a linha de retardo dispersiva realiza a transformada de Fourier 

do sinal de entrada. 

Esse receptor tem a vantagem de facilidade de integração, pequeno volume e 

custo relativamente baixo. Alguns exemplos estão presentes na literatura. Suas 

maiores restrições são a banda estreita de freqüência e a faixa dinâmica limitada 

pelos lóbulos secundários da saída. 

No Receptor Canalizado, representado na FIG. 2.4 (PEIXOTO, 1998), uma 

sucessão de conversores, filtros e multiplexadores (de faixa e canal) são colocados 

em paralelo para realizar a discriminação de freqüência. No receptor canalizado de 

compartilhamento temporal uma chave eletrônica é inserida no circuito. 

 

FIG. 2.4 - Receptor canalizado 

O Receptor IFM básico, que contém apenas 1 (um) discriminador de fase, ou 

“correlator” (termo em inglês) é representado na FIG. 2.5 (TSUI, 2001). 

O discriminador de fase é o módulo básico do discriminador de freqüência e 

pode apresentar diversas configurações, descritas com mais detalhes no item 2.3. 

As configurações mais utilizadas contém  híbridas, detetores, filtros e amplificadores 

diferenciais. 
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Amplificador-
limitador

sen(ωτ)

sen(ωτ)

cos(ωτ)

Discr. de fase

 

FIG. 2.5 - IFM básico 

 

O amplificador-limitador (“limiting amplifier”) proporciona um ganho alto ao 

sinal de RF, o que contribui para o aumento da sensibilidade do receptor. O menor 

sinal de entrada a ser detectado alcança o “joelho”  da curva de transferência do 

amplificador e os sinais mais fortes são limitados a um nível de saída constante 

PEIXOTO, 1998;  TSUI, 1992). Após o amplificador, o sinal é dividido em dois 

ramos, sendo que um deles possui uma linha de retardo com constante de tempo τ e 

comprimento l . Para simplificar os cálculos algébricos, será considerado que o sinal 

de entrada tem a forma de uma senóide pura: ).sen( tω ou ).cos( tω . O atraso τ gera 

uma diferença de fase θ entre os dois ramos, a qual é relacionada à freqüência ω do 

sinal de entrada através da relação 

 

τωθ .=       ( 2.1 ) 

 

onde f..2 πω = ,  l.βθ =   e β é a constante de propagação do meio. 

 

 Após o defasamento, os dois sinais passam para o discriminador de fase 

(“correlator”). 

No IFM, as saídas de vídeo I/Q (“in-phase/quadrature”) geradas por cada  

discriminador de fase são dadas por (SCHLEHER, 1986; TSUI, 1989, 1992; 

GRUCHALA, 2004): 
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ωτ

ωτ

cos

sen

KQ

KI

=

=
      ( 2.2 ) 

 

sendo K  uma constante dependente das perdas em cada estágio, considerada igual 

para ambos os ramos, τ o atraso da linha de retardo e ω a freqüência do sinal a ser 

determinada2. Desta forma, conhecendo o atraso da linha de retardo e os sinais de 

vídeo I/Q, pode-se discriminar a freqüência do sinal de entrada. Em IFMs antigos, as 

saídas I/Q eram conectadas aos canais X e Y de um osciloscópio e o ângulo no 

mostrador polar representava o ângulo de fase, pois 

 

ωτθ == )/Qarctan( I                                                ( 2.3 ) 

 

Para relacionar o atraso provocado pela linha de retardo com seu 

comprimento físico, deve-se expandir a equação 2.1 substituindo os termos em 

função de f e l . Assim, obtém-se: 

ττωβθ =⇒==
vp

l
l ..                                             ( 2.4 ) 

onde vp  é a velocidade de fase do meio. 

O receptor IFM analógico típico, com N discriminadores de fase, é 

representado na FIG. 2.6 , onde dl1, dl2...dlN representam as linhas de retardo do 

circuito. 

Cada discriminador de freqüência, por sua vez, é composto por um divisor de 

potência 1:2, uma linha de retardo e um discriminador de fase. 

 

 

Conjunto Discriminador de freqüência 
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FIG. 2.6 - Receptor IFM analógico com N discriminadores de fase 

A linha de retardo mais curta, cujo atraso é denominado Cτ , resolve a 

ambigüidade em freqüência e é limitada pela largura de banda do receptor. Dada 

uma faixa de freqüência BW, então  

 

FBW
c

∆
=<

12πτ         ( 2.5 ) 

onde 
π2

BW
F =∆  

                                                                                                                                        

2 Considera-se que os sinais que chegam aos diodos têm baixa potência (< 0dbm), para que 

a detecção nestes dispositivos seja quadrática (“square-law”) (Gruchala, 2004). 
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O comprimento da linha de retardo mais longa (τL) determina a resolução em 

freqüência e deve ser menor do que a mínima largura de pulso a ser medido (LPmin) 

para que haja sobreposição dos ramos com e sem atraso do sinal de entrada. 

Assim,  

minLPL <τ       ( 2.6 ) 

O Receptor Acústico-Óptico (NERI, 2001; PEIXOTO, 1998; TSUI, 1989), 

também conhecido como receptor de Bragg, é formado por um transdutor, células de 

Bragg, lentes, espelho (nem sempre necessário) e um conjunto foto-detetor. Um 

exemplo é mostrado na FIG. 2.7. Nesse tipo de receptor, as células de Bragg 

(“Bragg-cell”) possuem ranhuras periódicas (“gratings”) que agem como filtros que 

refletem uma faixa de  comprimentos de onda cuja freqüência central é determinada 

pelo espaçamento entre as ranhuras. Uma célula de Bragg é representada na FIG. 

2.8, onde Λ representa o espaçamento entre as ranhuras.  

 

FIG. 2.7 - Receptor acústico-óptico 
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FIG. 2.8 - Detalhe de uma célula de Bragg 

Uma das possíveis configurações para o conjunto foto-detetor contém os 

seguintes dispositivos: foto-diodo, amplificador de FI, detetor de vídeo e amplificador 

de vídeo. O conjunto foto-detetor apresenta nas saídas as componentes espectrais 

do sinal de entrada, realizando assim a discriminação de freqüência desejada. 

Os receptores acústico-ópticos também podem ser configurados de acordo 

com o mesmo princípio do receptor heterodino, para aumentar a faixa dinâmica de 

operação.  Na FIG. 2.9 é mostrada a configuração Mach-Zehnder, que realiza a 

modulação de dois sinais – o sinal de entrada e o sinal de referência – em duas 

células de Bragg.  

 

FIG. 2.9 - Receptor acústico-óptico Mach-Zehnder 
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Os feixes resultantes da modulação passam por um “combinador de feixe”, 

pela lente de transformada de Fourier e finalmente pelo conjunto foto-detetor, 

gerando nas saídas as componentes espectrais do sinal de entrada.  

Em virtude da necessidade de alinhamento mecânico preciso de espelhos, 

lentes, fontes e detetores, o sistema óptico normalmente é mais utilizado em 

plataformas fixas e com boa estabilidade. A vida útil do laser, geralmente utilizado 

como fonte coerente de luz, é bastante discutida, pois depende da temperatura e da 

freqüência de operação, da largura de pulso e da potência do sinal aplicado 

(NEWPORT, 2005; COHERENT, 2005; JDS, 2005). Sendo o laser um material 

relativamente caro (MID INFRARED, 2005), seu tempo de vida útil é muito 

importante para o sistema3. 

 

Receptores Digitais podem apresentar as seguintes configurações básicas: 

com digitalização direta do sinal de RF (FIG. 2.10); com digitalização do sinal de RF 

após conversão para FI (FIG. 2.11), ou em receptores DIFM (“Digital Instantaneous 

Frequency Measurement”) (FIG. 2.12). 

O receptor apresentado na FIG. 2.10 digitaliza o sinal de RF recebido 

diretamente da antena e processa os dados preservando as informações contidas 

no sinal, seja ela amplitude, freqüência, fase ou outras.  Este receptor é denominado 

neste trabalho de “receptor com digitalização direta do sinal de RF”. 

Neste receptor, a discriminação de freqüência realiza-se no conjunto 

composto por ADC (conversor analógico-digital), estimador espectral  (“spectrum 

estimator”) e codificador de parâmetros (“parameter encoder”). As palavras digitais 

(“digital words”) entram no Processador Digital (“digital processor”) que realiza, 

dentre outras funções, a compensação de erros de medidas e o “deinterleaving”, que 

significa separar sinais simultâneos provenientes de diferentes fontes (TSUI, 1989). 

Para processar sinais na faixa de microondas o ADC necessita operar com 

altas taxas de conversão. 

                                            

3 O laser do sistema Laser Capture LCM1105 possui vida útil maior que 1010 pulsos, com 

potência máxima menor que 100mW e largura de pulso 0.1ms . O Laser MicroChip Sealed IR 

1064nm, com largura de pulso menor que 1ns e PRF de 5 KHz tem vida útil mínima de 1000 horas. 
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 Dados dados            palavras
 digitalizados          digitalizados          digitais

  ADCs           Estimador    Codificador de
          Espectral      parâmetros

Processador
digital

 Receptor digital
 

FIG. 2.10 - Receptor com digitalização direta do sinal de RF 

No receptor digital da FIG. 2.11 (TSUI, 2001) existe um conversor (de RF) 

entre a antena que recebe o sinal de RF e o ADC. Esse conversor transforma o sinal 

de entrada em um sinal na faixa de FI (freqüência intermediária), de tal forma que o  

ADC não necessita operar na faixa de microondas (com altas taxas de conversão). 

Este receptor é denominado neste trabalho de “receptor com digitalização do 

sinal convertido para FI”. 

 Dados dados            palavras
 digitalizados          digitalizados          digitais

  ADCs           Estimador    Codificador de
          Espectral      parâmetros

 Conversor de
RF

    FI

Processador
digital

 Receptor digital
 

FIG. 2.11 – Receptor com digitalização do sinal convertido para FI 

Assim como no receptor com digitalização direta do sinal de RF, a 

discriminação de freqüência neste receptor realiza-se no conjunto composto por 

ADC,  estimador espectral e codificador de parâmetros.  A diferença é que para este 

receptor operar em banda larga deve haver um outro circuito externo para resolver a 

ambigüidade da banda pelo fato de todos os sinais convertidos estarem na faixa de 

FI.  O sistema da FIG. 2.11 opera sozinho somente em faixa estreita. 
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O Receptor IFM digital, ou DIFM, mostrado na FIG. 2.12, contém todos os 

componentes do IFM analógico e, além desses, possui também conversores 

analógico-digitais (após os discriminadores de fase) e uma Unidade Lógico-

Aritmética (ULA) que realiza a codificação de parâmetros e a solução para 

ambigüidade. 

O DIFM traz a vantagem de operar em larga faixa de microondas e ser 

composto por dispositivos relativamente simples. O primeiro estágio, desde o 

amplificador de entrada até os discriminadores de fase, contém componentes 

analógicos que são capazes de realizar processamento do sinal de RF 

instantaneamente. As saídas dos discriminadores de fase (incluídos os filtros passa-

baixas)  são sinais DC. O segundo estágio possui um conjunto de ADCs e uma ULA, 

que fornecem a informação de freqüência do sinal digitalizada sem ambigüidade. 

 

FIG. 2.12 – Diagrama em blocos do DIFM com N discriminadores de fase. 

 

A discriminação da freqüência é realizada pelo conjunto Discriminador Digital 

de Freqüência (DFD - Digital Frequency Discriminator), identificado pela área 

tracejada da FIG. 2.12. 

Como o DFD é a parte principal do DIFM, e por ser o DIFM o tipo de receptor 

mais utilizado em sistemas de guerra eletrônica, neste trabalho a nomenclatura DFD 
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será utilizada quase exclusivamente para descrever receptores DIFM. As 

ambigüidades de sentido serão tratadas individualmente. 

 

2.2 TIPOS DE DISCRIMINADORES DE FREQÜÊNCIA 

 

Os discriminadores de freqüência podem ser subdivididos em dois grandes 

grupos: analógicos e digitais. Os Discriminadores de Freqüência Analógicos geram 

como saída um sinal de vídeo, enquanto os Discriminadores de Freqüência Digitais 

geram uma PDW (“pulse descriptor word” ou palavra descritora do pulso). 

 

2.2.1 DISCRIMINADOR DE FREQÜÊNCIA ANALÓGICO 

 

Nos discriminadores de freqüência analógicos as auto-correlações são 

geradas  através de dispositivos não-lineares que realizam a multiplicação de dois 

sinais (TSUI, 1989).  

 

2.2.1.1 DISCRIMINADOR DE FREQÜÊNCIA EM RECEPTOR IFM ANALÓGICO 

 

O conjunto discriminador de freqüência em Receptor IFM é formado pelo 

divisor de potência de entrada, pela linha de retardo e pelo discriminador de fase. 

Existem diversas configurações para discriminadores de fase, que são apresentadas 

no item 2.3.  

A FIG. 2.13, oriunda da FIG. 2.5, mostra o discriminador de freqüência  

destacado dentro da linha tracejada. O divisor de potência de entrada, bem como os 

demais dispositivos internos ao discriminador de fase (“correlator”), devem ser 

projetados para cobrir toda a banda de freqüência, normalmente uma faixa larga em 

microondas.  

Como descrito no item 3.2,  referente a dispositivos deste tipo de 

discriminador de freqüência, divisores de potência e híbridas, por exemplo, devem 

ter multi-seções para operação em faixa larga. 

A partir de um sinal senoidal ).sen( tω na entrada do divisor de potência de 

entrada, o discriminador de freqüência gera as saídas ).sen( tω e ).cos( tω . Portanto, 
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os sinais de saída em quadratura (I e Q) são função da freqüência do sinal de 

entrada. 

 

 

 

 

Amplificador-
limitador

sen(ωτ)

sen(ωτ)

cos(ωτ)

Discr. de fase

 

 

FIG. 2.13 - Discriminador de freqüência em IFM analógico 

 

2.2.1.2 DISCRIMINADOR DE FREQÜÊNCIA EM RECEPTOR ACÚSTICO-ÓPTICO 

 

O discriminador de freqüência em Receptor Acústico-Óptico, destacado na 

FIG. 2.14 (PEIXOTO, 1998), é formado pelas células de Bragg, lentes e pelo 

conjunto foto-detetor.  

O alcance dinâmico de freqüência deste tipo de discriminador depende da 

célula de Bragg utilizada. Alguns cristais com propriedades foto-elásticas podem 

substituir a célula de Bragg porque podem variar seu índice de refração de acordo 

com a intensidade do sinal eletro-acústico aplicado na entrada do transdutor. 

Um estresse mecânico periódico ao longo de um determinado eixo do cristal 

(guia de onda) induz uma variação periódica do índice de refração, fazendo com que 

os modos se acoplem. Nesses cristais o índice de refração varia por causa da 

compressão e descompressão que o material foto-elástico sofre. Nesse caso, o 

Discr.freqüência 
Div. Pot. entrada 
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alcance dinâmico também depende da máxima variação possível do índice de 

refração do material. 

 

 

 

FIG. 2.14 – Discriminador de freqüência em Receptor Acústico-Óptico 

 

2.2.2 DISCRIMINADORES DIGITAIS DE FREQÜÊNCIA  

 

2.2.2.1 DISCRIMINADOR DIGITAL DE FREQÜÊNCIA EM RECEPTOR COM 

DIGITALIZAÇÃO DIRETA DO SINAL DE RF 

 

Neste discriminador, diversos parâmetros do sinal de entrada são 

processados e a discriminação de freqüência realiza-se no conjunto composto por 

conversor AD (analógico-digital), estimador espectral e codificador de parâmetros. A 

faixa de freqüências passíveis de serem discriminadas depende da taxa de 

conversão A-D e da velocidade de processamento do estimador espectral e do 

codificador de parâmetros, ou seja, depende de “hardware” (circuitos eletrônicos) e 

“software” (programas).  

Ainda não existe discriminador como este que faça a digitalização direta de 

toda a banda de 1 a 18 GHz em tempo real.  

Discriminador de freqüência 
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2.2.2.2 DISCRIMINADOR DIGITAL DE FREQÜÊNCIA EM RECEPTOR COM 

DIGITALIZAÇÃO DO SINAL CONVERTIDO PARA FI 

 

Analogamente ao subitem anterior, a discriminação de freqüência realiza-se 

no conjunto composto por conversor A/D (analógico-digital), estimador espectral e 

codificador de parâmetros, após a conversão do sinal original para FI. Esta 

conversão facilita o processamento digital por utilizar taxa de conversão mais baixa, 

porém reduz a faixa de freqüências para uma determinada “janela” que depende do 

conversor de FI.  

Já existem conversores analógico-digitais capazes de digitalizar  sinais de 1 

GHz de banda (por exemplo o ADS5410 da Texas Instruments Inc.). Isto  torna 

viável os receptores digitais em várias aplicações, dentre as quais em telefonia 

celular e equipamentos biomédicos (ultrassom e ressonância magnética). 

 

2.2.2.3 DISCRIMINADOR DIGITAL DE FREQÜÊNCIA EM RECEPTOR DIFM 

 

O conjunto discriminador de freqüência em Receptor DIFM, mostrado na FIG. 

2.12, é formado pelo divisor de potência de entrada, pela linha de retardo, pelo 

discriminador de fase, pelo conversor A-D e pela ULA. O processamento do sinal de 

entrada é analógico; os vetores I e Q são digitalizados pelo ADC e o cálculo da 

freqüência é realizado na ULA, que inclusive resolve a ambigüidade a partir dos 

valores de I e Q de todos os discriminadores de fase simultaneamente.  

 

2.3 DISCRIMINADORES DE FASE 

 

O discriminador de fase, ou “correlator”, em inglês, é o dispositivo que realiza 

a auto-correlação (covariância) necessária para estimar a freqüência do sinal (TSUI, 

1989). 

Os discriminadores de fase são classificados a seguir de acordo com a sua 

tecnologia. A classificação proposta é arbitrária mas servirá para ressaltar as 

principais diferenças existentes entre as configurações encontradas na literatura.  
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2.3.1 DISCRIMINADORES DE FASE COM HÍBRIDAS (CLÁSSICO) 

 

Os Discriminadores de fase com híbridas, também conhecidos como 

discriminadores de fase clássicos (COUPEZ et al., 2002),  mostrados nas FIG. 2.15 

à FIG. 2.17, possuem as mesmas caracteríscitas básicas e as mesmas saídas.  A 

vantagem de se utilizar no projeto do discriminador de fase mais híbridas do que 

divisores de potência é que se evitam os resistores de isolamento, normalmente 

fabricados sob encomenda, ao passo que as híbridas são feitas apenas com trechos 

de linhas de transmissão. 

Na FIG. 2.15, os sinais E e F nas saídas dos amplificadores diferenciais são 

equivalentes aos sinais S1 e S2 presentes na FIG. 2.16 e na  FIG. 2.17. 

Imediatamente antes dos diodos detetores, os sinais senoidais com e sem 

atraso se somam, mas nos detetores eles sofrem o efeito da “correlação”  causada 

pelo comportamento não-linear dos diodos, que elevam os sinais em sua entrada ao 

quadrado. Desta forma, na saída dos diodos observa-se um nível DC somado aos 

componentes senoidais de alta freqüência gerados na multiplicação de dois sinais. 

No entanto, este nível DC é função da freqüência de entrada, conforme explicado no 

subitem 2.2.1.1. 

 

 

FIG. 2.15 – Discriminador de fase com 4 híbridas e 1 divisor de potência 
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FIG. 2.16 - Discriminador de fase com 2 híbridas  e 3 divisores de potência 

 

FIG. 2.17 - Discriminador de fase com 3 híbridas  e 2 divisores de potência 

 

2.3.2  DISCRIMINADORES DE FASE COM HÍBRIDAS E DEFASADORES  

 

Exemplos de discriminadores de fase com defasadores são mostrados na 

FIG. 2.18 e na FIG. 2.19. 

 

 

FIG. 2.18 – Discriminador  de fase com híbridas e defasadores 45º  
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De acordo com Sinclair (1994), no discriminador de fase da FIG. 2.18 os 

defasadores têm o propósito de equilibrar as diferenças de fase nos dois ramos do 

discriminador.  Assim, esta topologia divide a defasagem de 90º em duas de 45º e 

permite que a estrutura seja simétrica. 

Coupez et al. (2002) sugerem a inclusão de defasadores em receptores DIFM 

para reduzir o tamanho das linhas de retardo mais longas. Na FIG. 2.19, para um 

DIFM com 9 discriminadores de fase, são incluídos defasadores nos discriminadores 

FD3 a FD9, sendo que nos discriminadores FD3, FD4, FD5 e FD6 o defasador é 

inserido após a linha de retardo e nos discriminadores FD7, FD8 e FD9 os 

defasadores são incluídos após a saída do divisor de potência de entrada. 

     Defasador para FD7, FD8 e FD9 

 

FIG. 2.19 - DIFM com defasadores 

O discriminador de fase FD2 tem a linha de retardo 8 vezes mais longa que a 

linha de FD1, cuja linha de retardo é a menor. 

Segundo Coupez, a adição de defasadores proporciona uma defasagem em 

freqüência no discriminador, que corresponde a 1/8 da sub-faixa em que é aplicado. 

Portanto, em cada sub-faixa haverá 8 células elementares de freqüência. Assim, 

numa sub-faixa de 500 MHz é possível obter precisão melhor que  1MHz, pois 
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MHz
MHz

1
512

500
<       (2.7) 

uma vez que 5122 =8 . 

 Desta forma, o tamanho das linhas mais longas pode ser menor do que a linha mais 

longa de um discriminador clássico, para uma mesma precisão em freqüência. 

 

2.3.3 DISCRIMINADOR DE FASE PLANAR 

 

O discriminador de fase planar está presente no discriminador de freqüência 

da FIG. 2.20 segundo Rutkowski e Stec (1997, 1998). As híbridas (3dB/90º), 

identificadas na figura como QC1 e QC2, em conexão “tandem”, evitam o 

cruzamento de linhas no circuito, o que torna a estrutura planar e com menos 

conectores. Ao mesmo tempo, elas se comportam como um defasador de 45º em 

banda larga. Na FIG. 2.20, as saídas após os detetores de microondas são dadas 

por: 
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FIG. 2.20 - Discriminador de freqüência com discriminador de fase planar 

Após as diferenciações (Ud2-Ud1) e (Ud4-Ud3) obtém-se a freqüência pela 

relação: 
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onde 2,1 ll são os comprimentos das linhas de transmissão TL1 e TL2 

respectivamente e εeff é a constante dielétrica efetiva do material. 

 

2.3.4 DISCRIMINADOR COM DIVISORES DE POTÊNCIA 

 

O discriminador cujo esquema está na FIG. 2.21 (COUPEZ et al., 2002; 

GRUCHALA et al., 1998) consiste de dois divisores de potência e três linhas de 

Diodos detetores 

    ADC 

       ULA 

 
Entrada 
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transmissão. Nesta configuração, cada conjunto discriminador com uma linha de 

retardo gera somente um (1) bit na saída. 

Pode-se observar que o discriminador não possui híbridas. No entanto, utiliza 

um dos divisores de potência como combinador. O sinal na porta 4 (antes do 

primeiro diodo) é o canal de referência, que contém o sinal de entrada. O sinal na 

porta 5 (antes do segundo diodo) é chamado de canal de medida.  

 

FIG. 2.21 – Discriminador com divisores de potência 
 

 A saída do canal de medida é proporcional à função T onde 

 

[ ] { })](cos[1
2

1
)cos(1

2

1
2121 llT −+=−+= βθθ

   ( 2.10 ) 

sendo θ1 e θ2  os comprimentos elétricos das linhas de transmissão do canal 

de medida, l1 e l2 os comprimentos físicos das mesmas e β a constante de 

propagação. 

Este discriminador tem estrutura simples e a vantagem de não apresentar 

cruzamentos de linhas, o que facilita sua integração. 

Segundo Gruchala (1998), os erros de medidas são inferiores a 1% e a perda 

de retorno é da ordem de 11 dB, mas que pode ser melhorada se forem utilizados 

divisores de potência com mais de uma seção. 

 

2.3.5 DISCRIMINADOR DE FASE COM DIODO EM ANEL  

 

A FIG. 2.22 apresenta um exemplo de discriminador de fase com diodo em 

anel. Os discriminadores deste tipo são compostos por dois divisores de potência, 

dois detetores de diodos em anel, uma linha de retardo e uma híbrida de 90º. Na 

   
A

D
C
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FIG. 2.22(a) é mostrado o circuito discriminador de fase que contém dois módulos 

de detetores de diodos em anel. A FIG. 2.22(b) mostra um dos módulos detetores 

em detalhe. 

  (a)        (b) 

FIG. 2.22 – Discriminador de fase com detetores em anel: (a) circuito completo; 
 (b) detetor em anel 

 

Na  FIG. 2.22(b), um sinal U1 com fase inicial φ1 e outro sinal U2 com fase 

inicial φ2 entram no detetor em anel. Os quatro diodos D1, D2, D3 e D4 são do tipo 

Schottky. Na saída o sinal resultante (So) tem a forma: 

 

)]21cos()21..2.[cos( φφφφ −+++= twKSo    ( 2.11 ) 

 

Quando um filtro passa-baixa é inserido após o detetor em anel, a tensão de 

saída (Uout) obedece a relação: 

)21cos(. φφ −= KUout      ( 2.12 ) 

Na FIG. 2.22(a) há apenas um sinal [ ).cos(. twU ] na entrada do divisor de 

potência PD1 e este sinal sofre a defasagem θ na linha de retardo de comprimento 

l . As saídas Uo1 e Uo2 são dadas por: 

θ

θ

cos.2

sen.1

UUo

UUo

=

=
      ( 2.13 ) 

onde  

Detetor 
em anel 1 

Detetor 
em anel 2 

Saída 
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l.
.2

λ

π
θ =        ( 2.14 ) 

e λ é o comprimento de onda do sinal de entrada. 

Segundo Stec e Recko (2000),  a principal vantagem deste discriminador é 

sua larga banda de operação, mas sua desvantagem está na grande dependência 

dos elementos parasitas do circuito, basicamente as indutâncias das conexões em 

série (vide FIG. 2.23  ) que provocam efeitos de ressonância. 

 

FIG. 2.23 – Circuito equivalente do detetor de fase em anel 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE APLICAÇÕES CIVIS E MILITARES 

 

Existem algumas diferenças básicas entre os ambientes nos quais os 

discriminadores de freqüência civis e militares são aplicados. Os ambientes civis 

possuem fontes distintas e bem conhecidas  dos respectivos receptores, 

normalmente operando em faixa estreita e sintonizados em freqüências pré-

determinadas. Conversores A/D, filtros e detetores são mais acessíveis para baixas 

freqüências e os circuitos de controle podem ser implementados com Dispositivos 

Lógicos Programáveis (PLD - programmable logic devices). Processadores digitais 

de sinais  (DSP) são utilizados  nos sistemas civis para realizar filtragem digital e 

algoritmos de correção de erros. Por esses motivos, os discriminadores digitais de 

freqüência estão em ampla utilização nos receptores civis modernos. Já existem em 
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operação receptores do tipo “Bluetooth” que após a conversão do sinal de entrada 

para freqüência mais baixa realizam digitalmente a discriminação de freqüência 

(SAMADIAN et al., 2003), reproduzido na FIG. 2.24, e integrado com tecnologia 

CMOS (KOMURASAKI et al., 2003), reproduzido na FIG. 2.25.  

Os sistemas militares, no entanto, operam em ambientes com diversos 

emissores, em geral radares de busca e direção de tiro que operam com diversidade 

de freqüência, compressão de pulso e variação da FRP (freqüência de repetição de 

pulso), que são algumas das técnicas de despistamento. Em um mesmo teatro de 

operações podem coexistir 20 radares (ou mais), cada qual operando com “salto” em 

10 freqüências diferentes e variação de 15 FRPs. Quando sinais de diferentes fontes 

entram simultaneamente  em um mesmo receptor, pode haver erro na sua 

discriminação. Além disso, existem outras fontes (inimigas) que podem causar 

interferência nos sensores propositadamente com um equipamento conhecido como 

“jammer”. Este equipamento satura os receptores com alta potência ou transmite 

ecos falsos para confundir os sensores quanto à posição e freqüência do alvo. 

A discussão contida no item 2.2.1.1 sobre discriminador de freqüência em 

Receptor IFM Analógico é válida quando apenas um (1) sinal deve ser processado 

no discriminador de freqüência dentro de uma determinada banda. Contudo, quando 

2 ou mais sinais entram no receptor simultaneamente, dentro da mesma faixa de 

freqüência, pode ocorrer erro de ambigüidade no discriminador de freqüência com 

apenas um (1) conjunto de discriminadores de fase. 

A razão entre os comprimentos das linhas de retardo e a necessidade de se 

utilizar múltiplos discriminadores de fase são discutidas por Sullivan (2002), Tsui 

(1989, 1992), Schleher (1986), Hedge et al. (1989). Tsui (1989) sugere que sejam 

utilizados dois conjuntos de discriminadores de fase cujas linhas de retardo devem 

possuir atrasos τ, mτ e  τ’, nτ’, sendo m e n inteiros para evitar a possibilidade de 

ambigüidade gerada por 2 sinais numa mesma banda de freqüência4. Para um 

receptor IFM discriminar a freqüência de mais de 2 sinais simultâneos na mesma 

banda, o circuito se torna mais complexo, pois são necessários mais conjuntos de 

discriminadores de fase. 

                                            

4 A base matemática para solução de ambigüidade nos receptores IFM se fundamenta no 

Teorema do Resto Chinês  (Fields et al, 1994; Filho,E., 1985). 
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Pelo fato de o amplificador de entrada limitar a um nível constante o sinal de 

RF, a informação de amplitude do sinal original é perdida. Além disso, o amplificador 

limitador gera produtos de intermodulação na presença de sinais simultâneos. 

Para aplicação dos DFDs totalmente digitalizados (descritos no item 2.2.2.1) 

em equipamentos de apoio à guerra eletrônica, é preciso que algumas barreiras 

tecnológicas sejam ultrapassadas, quais sejam: 

• Desenvolvimento e produção industrial de conversores analógico-digitais de 

altíssima velocidade, ou seja, que sejam capazes de digitalizar sinais de RF 

(pulsados ou contínuos) com freqüências de até 18 GHz em tempo real com 

diversos níveis de quantização para garantir precisão de 1 MHz na freqüência 

medida;  o estado da arte está exposto no artigo de Browne e Prior (2004); 

• Desenvolvimento e produção industrial de processadores digitais de sinais com 

capacidade de processamento compatível com os dados digitalizados pelo 

conversor A/D acima descrito. O tempo de resposta do receptor entre 

recebimento do sinal e geração da PDW não deve ser superior a alguns 

microssegundos, pois em caso de ameaça real (de alta velocidade, 

aproximando), deve haver tempo hábil para uma reação no sistema de combate; 

• Desenvolvimento de técnicas de processamento de sinais digitais que corrijam a 

detecção de espúrios, interferências ou ruído ambiente e que também sejam 

capazes de processar sinais simultâneos. Atualmente espera-se que um receptor 

(moderno) possa detectar e processar simultaneamente quatro sinais de radares 

diferentes, mas em breve, com complexos cenários de guerra eletrônica e 

conseqüente aumento do número de emissores (amigos e inimigos), será 

necessário aprimorar as técnicas de processamento até então utilizadas. Como a 

digitalização direta do sinal de RF em microondas ainda não é prática, os 

projetos de receptores digitais utilizam-se de um circuito de entrada (“front-end”) 

para a conversão para FI, conforme observa-se na FIG. 2.11 (Tsui, 2001). Para 

aumentar a faixa de operação do receptor digital, faz-se a canalização do sinal de 

RF e o processamento simultâneo dos sinais. Por enquanto, um projeto dessa 

monta é muito dispendioso, levando-se em conta a necessidade de múltiplos 

conversores AD e processadores de última geração operando em paralelo. 
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FIG. 2.24 - Receptor “Bluetooth” com detetores de “zero”  

 

FIG. 2.25 - Receptor “Bluetooth”  CMOS 

O sistema GPS é um dos sistemas que processam digitalmente o sinal 

conforme a FIG. 2.26, adaptada do artigo de Tsui e Stephens (2002),  que mostra 

um diagrama típico de receptor GPS. O processamento por  “hardware” compreende 

a conversão de RF e a conversão analógico-digital, enquanto que o restante do 

processamento (aquisição, acompanhamento, identificador de “sub-frame”, cálculo 

de efemérides e pseudo-distância, posição do satélite e posição do usuário) é 

realizado por “software”. 

 

    Conv.ersor RF     ADC 

  Posição        Posição       Efeméride e  Identificador   acompa-     aquisição 

 Usuario          satélite       pseudo-dist.   de subframe   nhamento 
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FIG. 2.26 - Receptor para GPS 

 

 

2.5 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS DISCRIMINADORES DE FREQÜÊNCIA 

 

Os discriminadores de freqüência descritos no item 2.2 são relacionados a 

seguir e recebem uma sigla para simplificar sua colocação em forma de tabela 

comparativa. 

 

Discriminadores de Freqüência Analógicos: 

IFM - Discriminador de Freqüência em Receptor IFM Analógico (item 2.2.1.1). 

RAO - Discriminador de Freqüência Analógico em Receptor Acústico-Óptico 

(item 2.2.1.2). 

 

Discriminadores Digitais de Freqüência: 

DD - Discriminador Digital de Freqüência em Receptor com digitalização 

direta do sinal de RF (item 2.2.2.1). 

DI - Discriminador Digital de Freqüência em Receptor com digitalização do 

sinal convertido para FI (item 2.2.2.2). 

DIFM -Discriminador Digital de Freqüência em Receptor DIFM (item 2.2.2.3). 

 

 

2.5.1 COMPARAÇÃO ENTRE DISCRIMINADORES DE FREQÜÊNCIA 

ANALÓGICOS E DIGITAIS 

 

Na análise comparativa5 apresentada na TAB. 2.1, observa-se que dentre 

todos os discriminadores de freqüência, dentre analógicos e digitais, os que têm 

banda larga de operação são os do tipo IFM, DD e DIFM. Contudo, o DD ainda não 

pode ser utilizado em microondas pelos motivos expostos no item 2.4. O DIFM é 

                                            

5 Foi considerado para comparação que a configuração dos discriminadores é monocanal. 
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mais moderno e permite saída digital, o que o torna mais favorável para 

equipamentos modernos. 

 Em termos de implementação, os do tipo RAO e DI são possíveis de serem 

realizados, cobrindo faixa estreita em configuração monocanal. No entanto, os do 

tipo IFM e DIFM são de implementação mais fácil e de menor custo. 

 

 

TAB. 2.1 - Comparação entre discriminadores de freqüência analógicos e digitais 

Tipo Custo Implementação Banda Saída da freq 

IFM Baixo Fácil Larga Vídeo 

RAO Médio Médio Estreita Vídeo 

DD Alto Difícil Larga Digital 

DI Alto Médio Estreita Digital 

DIFM Baixo Fácil Larga Digital 
 

 

 

2.5.2 COMPARAÇÃO ENTRE OS DISCRIMINADORES DE FREQÜÊNCIA 

DIGITAIS 

 

A TAB. 2.2 mostra uma comparação entre os discriminadores de freqüência 

digitais (DFD), os quais recebem a seguinte codificação para efeito de apresentação 

na tabela: 

 

DD - Discriminador Digital de Freqüência em Receptor com digitalização 

direta do sinal de RF 

DI - Discriminador Digital de Freqüência em Receptor com digitalização do 

sinal convertido para FI 
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DIFM1 -Discriminador Digital de Freqüência em Receptor DIFM com 

discriminador de fase com híbridas ou Discriminador Digital de 

Freqüência Clássico 

DIFM2 -Discriminador Digital de Freqüência em Receptor DIFM com 

discriminador de fase com híbridas e defasadores 

DIFM3 -Discriminador Digital de Freqüência em Receptor DIFM com 

discriminador de fase planar 

 DIFM4 -Discriminador Digital de Freqüência em Receptor DIFM com 

discriminador de fase com divisores de potência 

DIFM5 -Discriminador Digital de Freqüência em Receptor DIFM com 

discriminador de fase com diodo em anel. 

 

Cabe ressaltar que DIFM1, DIFM2 ... DIFM5 são subclasses do tipo DIFM 

citado na TAB. 2.1 e descrito no item 2.2.2.3. A diferença entre DIFM1, DIFM2... 

DIFM5 é a configuração dos respectivos discriminadores de fase. 

Os DFDs têm alta resolução em freqüência. 

Quanto ao custo, os DFDs com processamento digital de sinais (DD e DI) são 

os mais caros por serem esses dispositivos muito sofisticados para operar em altas 

freqüências. Os DFDs tipo DIFM1 e DIFM4 são de menor custo (deve-se levar em 

conta que os resistores de precisão para banda larga, que fazem parte dos divisores 

de potência no DIFM4, são normalmente feitos sob encomenda e os preços são 

vantajosos apenas para grandes quantidades). Os DFDs tipo DIFM2, DIFM3 e 

DIFM5 possuem mais dispositivos internos do que DIFM1 e DIFM4 o que tende a 

aumentar seus custos de fabricação e montagem. Contudo, ainda são mais 

acessíveis do que DD e DI. 

TAB. 2.2 - Comparação entre os DFDs 

Tipo Custo Implementação Banda Processa sinais 
simultâneos? 

DD Alto Difícil Larga Sim 

DI Alto Difícil Estreita Não 

DIFM1 Baixo Fácil Larga Não 
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DIFM2 Médio Fácil Larga Não 

DIFM3 Médio Média Larga Não 

DIFM4 Baixo Média Larga Não 

DIFM5 Médio Difícil Larga Não 
 

Quanto à facilidade de implementação, os mais difíceis são DD, DI e DIFM5. 

DD ainda não existe para a faixa de microondas pois os conversores AD e 

processadores para taxas até 18 GHz ainda não estão disponíveis. DI existe para 

banda estreita, porém seu processamento digital é complexo, além dos ajustes 

necessários no conversor de RF e nos algoritmos de correção de erro em 

freqüência. DIFM5 tem sua dificuldade centrada no balanceamento dos diodos 

detetores e na eliminação do efeito dos seus elementos parasitas. A montagem do 

circuito e o casamento de impedâncias entre os diodos são muito importantes na 

implementação. DIFM3 e DIFM4 devem possuir híbridas e divisores de potência com 

várias seções para operar em banda larga.  Apesar de tornar a integração mais fácil, 

a configuração planar do DIFM3 com várias seções de linhas de transmissão em 

duas híbridas “adicionais” aumenta um pouco o tamanho do circuito. DIFM1 e DIFM2 

têm implementação relativamente fácil, mas o projeto das híbridas e defasadores 

deve ser para banda larga (multi-seção). 

 Quanto à largura de banda, todos os DFDs apresentados, exceto DI, podem 

operar em banda larga. A banda larga de operação nesses tipos de discriminadores 

os torna viáveis em equipamentos de medidas de apoio à guerra eletrônica. O DD, 

apesar de ainda não existir comercialmente para a faixa larga de microondas, 

teoricamente possui banda larga de operação, dependendo apenas do conversor 

analógico-digital de entrada e da velocidade de processamento (digital) do circuito. É 

capaz de processar sinais simultâneos. O DFD tipo DI tem sua banda de operação 

reduzida por causa do estágio conversor de RF. Para aumentar a banda de 

operação nesse tipo de  DFD, é necessário incluir um sintonizador externo em 

banda larga que controle a conversão de RF. 

Com relação ao processamento de sinais simultâneos, somente DD é capaz 

de fazê-lo em configuração monocanal.  Os demais DFDs devem utilizar 
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configuração canalizada para realizar o processamento paralelo dos sinais de 

entrada. Caso contrário, não podem discriminar sinais simultâneos dentro da mesma 

faixa de freqüência. 

Comparando todos os DFDs possíveis de serem implementados com a 

tecnologia disponível atualmente, de baixo custo e com banda larga de operação, 

verifica-se que o DFD tipo DIFM1 ainda é o de implementação mais fácil para  

equipamentos de guerra eletrônica, particularmente se forem fabricados no Brasil. 

 

2.6 TENDÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO DE DISCRIMINADORES DE 

FREQÜÊNCIA DIGITAIS 

 

2.6.1  DFD PARA RECEPTOR HÍBRIDO 

 

Para preencher a lacuna existente entre os receptores analógicos e os 

totalmente digitalizados, os DFDs para utilização em receptores híbridos devem ser 

melhor investigados. 

O receptor DIFM (“Digital Instantaneous Frequency Measurement” – Medida 

de Freqüência Instantânea Digital) (WIDE BAND, 2004; EAST, 1982) apresenta 

diversas vantagens em relação aos demais receptores no que diz respeito a 

adaptabilidade. É possível compor um receptor híbrido DIFM canalizado. Os canais 

poderiam ser separados através de filtros na entrada do receptor e para cada canal 

haveria um DIFM. 

O estudo conduzido por Weiss e Friedlander (1997) baseado na solução 

polinomial mostra que para discriminar as freqüências de dois sinais simultâneos 

são necessárias quatro linhas de retardo por canal. 

A tendência potencial para a configuração híbrida é a canalização de DIFMs 

que permitam a discriminação de pelo menos quatro sinais simultâneos. 

Outra linha de pesquisa de grande interesse para aplicação em receptores de 

microondas é o estudo dos supercondutores de alta temperatura (HTS – “high 

temperature superconductors”) (MANSOUR, 2002). Esses materiais apresentam 

baixa impedância de superfície e podem gerar dispositivos com altíssimo Q, baixa 

perda de inserção e baixa dispersão, características ideais para linhas de retardo. 
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Foi desenvolvido um DIFM para faixa de 3.75 – 4.25 GHz em “stripline” (Laurvick, 

2002). A tendência é aumentar a banda de operação em receptores com HTS. 

Outrossim, técnicas de processamento estão sendo aprimoradas para 

resolver os problemas de ambigüidade em faixa larga, como pode ser visto no artigo 

de Sundaram, 2002.  

Os radares a laser (“LIDAR”) representam a tecnologia de ponta na faixa de 

IR (infra-vermelho) (INPHI CORP., 2003). Existe uma tendência dos equipamentos 

de guerra eletrônica se adequarem para detectar e identificar  ou causar 

interferência nesses sistemas, dependendo da aplicação. 

 

2.6.2  DFD PARA RECEPTOR DIGITAL 

 

Os DFDs totalmente digitalizados contarão no futuro com conversores AD e 

processadores de altíssima velocidade, baixo custo e larga faixa de freqüências, 

podendo discriminar corretamente vários sinais simultâneos de até 20 GHz. 

Os estudos atuais em técnicas de processamento de sinais nessa área já 

estão avançando (NEZAMI, 2002; TSUI, 2001, 2002) bem como o desenvolvimento 

de componentes rápidos está se tornando preocupação dos fabricantes para atender 

a demanda do setor. No entanto, para digitalização direta de sinais na faixa (larga) 

de microondas ainda não estão disponíveis os componentes adequados.  

A nanotecnologia é uma promessa entre físicos e engenheiros que buscam 

descobrir novos materiais através da modificação de sua estrutura atômica e sub-

atômica (CHANG, 2003; GUPTA, 2003; MARRIAN, 2001; MARUYAMA, 2002). Com 

novos materiais, será possível miniaturizar (ainda mais) os componentes eletrônicos, 

aumentar sua velocidade de processamento e ao mesmo tempo diminuir sua 

dependência com flutuações de temperatura. Quando a nanotecnologia estiver 

dominada, restará aos pesquisadores aprimorar os recursos computacionais 

(algoritmos) para otimizar a capacidade de processamento dos novos componentes 

eletrônicos. 

Pesquisas ainda devem ser feitas para responder qual será o limite para 

processamento de sinais simultâneos em discriminadores de freqüências digitais, e 

quais são os algoritmos que melhor se adaptarão aos novos sistemas de GE. 
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2.7  RESUMO 

 

Neste capítulo foram abordados assuntos gerais sobre discriminadores de 

freqüência, sua aplicação em receptores militares e civis, citando os componentes 

que formam o conjunto Discriminador de Freqüência em cada configuração. 

Foram também citadas as limitações atuais de um projeto de Discriminador de 

Freqüência quer seja ele analógico ou digital.  

Foi realizada uma análise comparativa entre os discriminadores de freqüência 

de uma forma geral (analógicos e digitais) e uma comparação mais detalhada entre 

os discriminadores digitais entre si, ressaltando os motivos para escolha de um 

determinado tipo de DFD para aplicações em guerra eletrônica. 

Finalizando o capítulo foram expostas as tendências potenciais no 

desenvolvimento de Discriminadores de Freqüência híbridos e digitais em face ao 

“estado da arte” nesse assunto. 
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3  DISCRIMINADOR DIGITAL DE FREQÜÊNCIA CLÁSSICO 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O Discriminador Digital de Freqüência em receptor DIFM com discriminador 

de fase clássico, ou  Discriminador Digital de Freqüência Clássico, é mostrado nos 

itens  2.2.2.3 e 2.3.1 e classificado no item 2.5.2 como IFM1. 

É o tipo de DFD mais utilizado em equipamentos de guerra eletrônica por ser 

de custo relativamente baixo, apresentar boa resolução em freqüência e permitir 

operação em faixa larga de microondas.  

Neste capítulo são descritas as características do Discriminador Digital de 

Freqüência Clássico e seus dispositivos. 

São também apresentadas as equações que expressam os sinais de saída 

dos discriminadores de fase, que servirão como referência para o projeto de um 

discriminador digital de freqüências para receptores de microondas do tipo DIFM. 

A  FIG. 3.1, reproduzida da FIG. 2.12, mostra um Discriminador Digital de 

Freqüência Clássico composto por um divisor de potência de entrada, N 

discriminadores de fase (DF 1, DF 2 ... DF N), um conjunto conversor analógico-

digital e uma unidade lógico-aritmética (ULA).  

Quanto maior o número de bits que um discriminador gere, menor o erro em 

freqüência naquele circuito. No entanto, quanto mais bits forem gerados pelo 

discriminador, maior a relação sinal-ruído necessária em sua entrada, porque os 

sinais de saída serão divididos em muitos níveis e suas amplitudes comparadas. 

Tsui (1992) afirma que o número de bits após um discriminador de fase 

normalmente não é maior que 6. 

 Para definir o número de células necessárias ao discriminador de freqüência, 

deve-se respeitar a relação: 

 

Nc
F

=
∆

δ
’      ( 3.1 ) 
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onde: 

• Nc’ é o “número de células”  do discriminador de freqüência;  

• ∆F é a largura de faixa do discriminador de freqüência; 

• δ é o erro (em freqüência) máximo na digitalização da freqüência do sinal. 

 

 

FIG. 3.1 – DFD 

 

O número de bits está relacionado ao número de células através da relação 

Nc B2 =       ( 3.2 ) 

sendo “B” o número total de bits da palavra de freqüência e Nc maior ou igual a Nc’. 

 

3.2 DISPOSITIVOS PRESENTES NO DISCRIMINADOR DIGITAL DE 

FREQÜÊNCIA CLÁSSICO 

 

3.2.1 LINHAS DE RETARDO 

 

Linhas de retardo são trechos de linhas de transmissão calculados 

especificamente para provocar um atraso no sinal que percorre seu comprimento. 
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A linha de maior retardo τL  determina a resolução em freqüência, que por sua 

vez deve ser menor do que a menor largura de pulso LP a ser detectado pelo 

receptor. Por sua vez, a linha de retardo mais curta τC limita a banda de freqüência 

do DFD.  

Para cada discriminador, conhecendo-se a velocidade de propagação do 

meio (vp), o comprimento ( l ) ou o atraso (τ) da linha de retardo, é possível calcular 

a freqüência ( f ) do sinal cuja fase é θ. Cada substrato possui um diferente valor de 

constante de propagação β. 

vp
onde

vp
f

l

l
== τ

θ

π
.

.2
      (3.3) 

 

onde  
l.βθ =

      para sinais TEM. 

λ

π
β

2
=

 

Pelo fato de estarem diretamente relacionadas ao cálculo da freqüência, as 

linhas de retardo são os componentes críticos do sistema, principalmente quanto ao 

seu comprimento. 

Os principais fabricantes de linhas de retardo para a faixa de até 18 GHz são: 

Teledyne Microwave (EUA), Dynawave (EUA), Midwest Microwave (EUA), 

Wavetronix/ Electrotechnik (EUA/Alemanha). 

 

3.2.2 DIVISORES DE POTÊNCIA 

 

O divisor de potência de entrada divide o sinal de RF por N, sendo N o 

número de discriminadores de fase necessários para resolver a ambigüidade do 

sinal que entra no equipamento. O divisor de potência tipo Wilkinson é o mais 

utilizado em microondas (MATHAEI et al., 1980). O divisor pode ser simétrico ou 

não. 

O divisor de potência por 2 com uma seção consiste de dois trechos de linha 

de transmissão com comprimento λ/4, sendo λ a freqüência central de projeto. Um 

exemplo é mostrado na FIG. 3.2. 
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FIG. 3.2 – Divisor de potência Wilkinson de 1 seção 

Para o divisor simétrico da FIG. 3.2, o sinal que entra na porta 1 é dividido 

igualmente em 2 sinais nas saídas 2 e 3. As portas 2 e 3 são isoladas. Um resistor 

de valor 2Zo é conectado entre as duas portas de saída para garantir a isolação.  

O divisor de potência, bem como os demais componentes do discriminador de 

fase, devem operar em faixa larga. Os dispositivos com apenas uma seção possuem 

banda muito estreita. Aumentando o número de seções do dispositivo sua banda de 

freqüência de operação também aumenta (COHN, 1968). 

Cohn propõe uma relação entre o número M de seções e a banda passante 

do dispositivo.  A banda passante é a razão entre a freqüência superior e a 

freqüência inferior de interesse do circuito. Esta relação está na TAB. 3.1. 

TAB. 3.1 - Número de seções (M) x banda passante 

M Banda passante 

2 2,5 : 1 

3 4 : 1 

4 5,5 : 1 

7 10 : 1 

 

As publicações de Cohn (1968), Mathaei (1980) e Santos (1984) apresentam 

diversos métodos para o projeto de divisores de potência por N com M seções, 

chamados doravante de “divisores N x M”, simétricos e assimétricos. Mathaei 

fornece os subsídios que possibilitam o projeto de transformadores de impedância 
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de banda larga, necesários tanto para os divisores de potência como para as 

híbridas com multi-seções. 

O número N de braços do divisor de potência e a impedância do gerador de 

entrada determinam a impedância de entrada em cada um dos braços. Para 

simplificar os cálculos, a impedância do gerador da entrada (Gg) é considerada por 

cada braço como Gg/N, para fins de transformação de impedância. O parâmetro R é 

a relação entre a impedância de saída de cada braço e a impedância de entrada 

Gg/N. 

Para projetar um divisor de potência N x M é preciso determinar os valores de 

impedância dos trechos de linha de transmissão de quarto de onda que compõem o 

transformador de impedância e os valores das condutâncias dos resistores de 

isolamento. 

Para visualisar o posicionamento dos componentes no dispositivo, a FIG. 3.3 

mostra a topologia de um divisor  4 x 2. 

 

FIG. 3.3 - Divisor 4x2 (4 saídas, 2 seções) 

Sabendo-se a banda passante (wq), o parâmetro R e o número de seções do 

divisor, os valores de admitâncias Y1, Y2, ..., YM (ou impedâncias Z1, Z2, ..., ZM) e 
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os valores de condutância G1, G2, ... GM podem ser obtidos diretamente das 

tabelas em Mathaei (1980) e Yee (1970).  

Para dispositivos de até duas seções, os cálculos são relativamente simples e 

são dados a seguir. Para dispositivos com mais de duas seções é mais prático o uso 

de tabelas prontas, mesmo que posteriormente se utilize os valores obtidos em 

rotinas de otimização por computador para melhorar o desempenho. 

 

ACOPLADOR WILKINSON SIMÉTRICO  2 X 2 

 

De acordo com Cohn, para f2/f1 = 2 o divisor com duas seções (M =2)  

satisfaz os requisitos de um bom divisor de potência e, portanto, o circuito terá a 

topologia conforme a FIG. 3.4, onde  

 

2

1
2;

1

1
1;

1

1
1;

2

1
2

R
G

R
G

Z
Y

Z
Y ====    ( 3.4 ) 

 

 

FIG. 3.4 - Divisor 2x2 (duas saídas, duas seções) 

 

DIVISOR DE POTÊNCIA 4X2 

 

A topologia de um divisor de potência 4x2 é mostrada na FIG. 3.3. O divisor 

de potência por 4 pode ser substituído por 3 divisores de potência por 2, mas 

aumenta as perdas do circuito devido ao aumento do número de seções de linhas de 

transmissão e às conexões entre os divisores. 

Yee et al (1970)  ampliam a aplicação de Cohn para os divisores de N saídas 

e M seções. Para o divisor com M=2 (duas seções) as equações são as seguintes: 
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2/)21).(2(1

)1/().12.(22

YYYGGcG

NNYYYGcG

+−=

−−−=
   ( 3.5 ) 

Como N=4, então 

2/)21).(2(1

3/4).12.(22

YYYGGcG

YYYGcG

+−=

−−=
    ( 3.6 ) 

Y2 e Y1 em um divisor de N portas são obtidos pelas expressões (SANTOS, 

1984): 

0)2.1..).(21(

0).2.1.()..(2.1

=−+

=−+−

YYNGgGcYY

GgYGcYNSGgGcNYY
222

   ( 3.7 ) 

onde Gc e Gg são as condutâncias da carga (portas 2 a 5) e do gerador (porta 1) 

respectivamente.  

Considerando 
i

SS =  (i=1,2) como os zeros do polinômio de Tchebycheff de 2ª 

ordem: 

  

i
S   = j.tg(

i
φ );   para i =1,2      ( 3.8 ) 

Com 
i

φ  dado aproximadamente por  





































+

−

±=

1
1

2

1
1

2

2

1
1

2
f

f

f

f

i

π
φ     ( 3.9 ) 

onde f2 é o limite superior da banda passante e f1 o limite inferior. Desta forma 

obtém-se Y1 e Y2. 

Com 
i

S dados pelas equações ( 3.8 ) e ( 3.9 ),  e com Gc = Gg =1, G1 e G2 

são obtidos pelas expressões: 
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01.2)2).(21(

02.1]2)2(1[ 22

=−−+

=−−−

GYGGcYY

YYYGGcGSi
  para  i = 1, 2  ( 3.10 ) 

 

3.2.3 HÍBRIDA DE 3 dB/90o   

 

Híbridas ou acopladores híbridos são utilizados para combinar ou dividir 

sinais. Devem possuir bom VSWR, baixa perda de inserção, boa isolação e 

diretividade e acoplamento constantes em uma larga faixa de freqüência. 

As híbridas nos discriminadores de fase são usados como acopladores de 3 

dB. A FIG. 3.5 mostra uma híbrida de 3 dB/90o  com 1 seção. O sinal que entra na 

porta 1 é dividido igualmente em dois sinais de saída nas portas 2 e 3. As portas 1 e 

4 são isoladas entre si. O sinal que entra na porta 4 é também dividido  nas saídas 2 

e 3, superpondo-se às saídas geradas pelo sinal que entra na porta 1. A 

peculiaridade da híbrida é que suas saídas têm sinais defasados entre si  (de 90º ou 

180º ) e possuem igual magnitude. 

Em um circuito “microstrip” a híbrida pode ser implementada em “branch line”, 

ou seja, trechos de linhas de transmissão com ”braços” em série e em paralelo, 

todos com comprimento de λ/4 (λ é o comprimento de onda na freqüência central de 

projeto para o meio considerado). 

 

FIG. 3.5 – Híbrida 3db/90o de 1 seção 

As impedâncias características dos braços paralelo (Zp) e série (Zs) são 

dadas por: 

2

Zo
Zs

ZoZp

=

=

      ( 3.11 ) 
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onde Zo é a impedância característica do circuito (normalmente 50Ω). 

Uma híbrida com apenas uma seção apresenta as propriedades citadas 

apenas em uma pequena faixa em torno da freqüência central. Para aumentar a 

faixa de freqüência de operação da híbrida, deve-se aumentar o número de seções, 

com um compromisso de obter o melhor desempenho com o menor número de 

seções possíveis para uma determinada banda. 

Analogamente ao que ocorre com os divisores de potência, aumentando-se o 

número de seções aumenta-se a banda passante da híbrida. Muraguchi et al. (1983) 

propõem a otimização de híbridas de tal forma a atender os requisitos de projeto 

(banda passante, acoplamento, perda de retorno e “ripple”) mantendo os valores de 

impedâncias dentro do limite prático, que em substratos “microstrip”  variam de 20 a 

140 Ω.  A topologia do circuito de uma híbrida de 3 seções é mostrada na FIG. 3.6. 

 

FIG. 3.6 - Híbrida de 3 seções 

 

Outro tipo de híbrida, normalmente utilizada para acoplamentos maiores que 

8dB, é a híbrida acoplada conforme representada na FIG. 3.7.  O comprimento 

elétrico θ de cada seção acoplada é equivalente a 90º na freqüência central. Na 

híbrida acoplada (de quarto de onda) de 1 seção, a variação do acoplamento com a 

freqüência é aproximadamente senoidal, enquanto na híbrida de 3 seções esta 

variação é bem menor, possibilitando maior largura de banda de operação. Mathaei 

(1980)  indica as melhores configurações para as possíveis aplicações. 
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FIG. 3.7 - Híbridas acopladas de 1 e 3 seções 

 

3.2.4 DIODOS DETETORES 

 

Para detectar as senóides geradas por um discriminador de freqüência, os 

diodos detetores devem possuir baixo ruído e banda larga de operação na faixa de 

microondas. O catálogo dos fabricantes Agilent (2003) e Krytar (2003)  oferecem 

várias opções de detetores e sugerem a utilização de diodos Schottky  de última 

geração, que oferecem baixos valores de capacitância e pequeno tempo de subida 

(“risetime”) do pulso. 

Os diodos Schottky, quando polarizados adequadamente, podem ser 

utilizados como detetores em receptores de microondas de baixo custo com 

sensibilidade de até –57 dBm, conforme a “Agilent Application Note 923”. A FIG. 3.8, 

reproduzida do catálogo de diodos Shottky SMD Agilent (março/2004), mostra um 

diodo detetor polarizado. 

 

FIG. 3.8 - Diodo detetor de microondas com polarização DC 
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A polarização DC também influi na impedância do sinal de vídeo e na 

resposta quadrática (“square law detection”)6 do detetor para uma determinada 

variação de potência de entrada.  A FIG. 3.9 mostra uma curva típica IxV para um 

diodo detetor Schottky da família HSMS-286x (Agilent). 

 

 

FIG. 3.9 - Curva IxV típica de um diodo detetor 

 
Segundo Gruchala e Czyzewski (2004), é importante que o detetor opere na 

região quadrática (não-linear) nos discriminadores de fase. 

 

3.2.5 FILTROS 

 

Os filtros inseridos após os diodos detetores têm a função de deixar passar 

apenas o nível DC do sinal detectado. São portanto filtros passa-baixas, com 

freqüências de corte abaixo dos 60 Hz, não sendo abordados neste trabalho por 

este motivo. 

 

3.2.6 AMPLIFICADORES DIFERENCIAIS 

 

Os amplificadores diferenciais realizam a operação de diferença entre os 

níveis DC gerados nas saídas dos filtros. Para cada discriminador de fase existem 2 

amplificadores diferenciais: um para gerar a saída seno e outro para a saída 

cosseno. 

                                            

6 O termo “square law” indica que a tensão de saída do detetor é proporcional à potência de entrada. 
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Eles devem ser escolhidos criteriosamente a fim de não contribuir com mais 

ruído ao sistema. Devem possuir excelente isolação entre as portas de entrada e 

alto ganho, porém não precisam operar em alta freqüência.  

O uA733C (Texas / Fairchild) é um exemplo de amplificador diferencial que 

pode ser utilizado. 

 

3.2.7 DISCRIMINADOR DE FASE 

 

Um discriminador de fase típico (FIG. 3.10) é composto por 1 (um) divisor de 

potência por 2, 1 (uma) linha de retardo ("delay line"), 3 (três) híbridas de 3 dB/90o , 

4 (quatro) diodos detetores e 2 (dois) amplificadores diferenciais (esses últimos não 

inluídos na figura). 

A   B   S1  S2 

 

         

                             C     D        S3     S4 

FIG. 3.10 –  Discriminador de fase clássico 

O discriminador representado na FIG. 3.10  tem 4 saídas de vídeo: cos+, cos-, 

sen+, sen-. As saídas dos diodos entram em  2 amplificadores diferenciais (um para 

o canal I e outro para o canal Q) que não estão representados na figura. As saídas 

dos amplificadores são os sinais de vídeo I e Q, resultantes das diferenças entre 

UD1 com UD2 e UD3 com UD4. 

Considerando que na entrada do discriminador de fase o sinal não possui 

ruído e tem amplitude unitária, do tipo ).cos( tw , os sinais A, B, C, D, S1, S2, S3 e S4  

indicados na FIG. 3.10 apresentam as seguintes equações: 

UD1 

UD2 

UD3 

UD4 
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sen)sen(4

)cos(cos3

)cos(sen2
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−+=

−+=

τ

τ

τ

τ

      (3.13) 

 

Após os diodos, os sinais UD1-UD4  são “quadráticos”, para sinais de entrada 

com baixa potência (GRUCHALA e CZYZEWSKI, 2004). Após alguma álgebra, 

obtém-se os sinais nas saídas dos diodos: 

 

)(2cos.2/12/1)]2cos()[cos(2/2)(2cos2/12/14

)(2cos.2/12/1)]2cos()[sen(2/22cos2/12/13

)(2cos.2/12/1)]2sen()[sen(2/22cos2/12/12

)(2cos.2/12/1)]2sen()[sen(2/22cos2/12/11

τττ

ττ

ττ

ττ

wwtwwtwtwwtUD

wwtwwtwtwtUD

wwtwwtwtwtUD

wwtwwtwtwtUD

−−+−−−+−−=

−−+−+−+=

−++−++−=

−−+−+−++=

 

(3.14) 

O próximo passo é inserir filtros passa-baixa após os detetores, para que os 

termos de maior freqüência ( w2 ) saiam das equações (3.14). Assim, após os filtros, 

os sinais UDF1-UDF4 apresentam-se como: 

τ

τ

τ

τ

wUDF

wUDF

wUDF

wUDF

cos14

cos13

sen12

sen11

+=

−=

+=

−=

       (3.15) 

Para obter os sinais de vídeo I e Q, utiliza-se amplificadores diferenciais de tal 

forma que: 

).(cos34

).(sen12

τ

τ

wUDFUDFI

wUDFUDFQ

=−=

=−=
     (3.16) 
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Os sinais de vídeo I e Q que são digitalizados pelos conversores A-D. A 

Unidade Lógico-Aritmética (ULA) realiza a operação de cálculo da fase (proporcional 

à freqüência a ser determinada).  A relação utilizada é 









=

I

Q
arctgθ       (3.17) 

Utilizando a equação 3.3 pode-se obter então o valor da freqüência em cada 

discriminador, sendo a fase obtida em cada um relacionada ao respectivo 

comprimento da linha de retardo. 

 

3.2.8 CONVERSORES ANALÓGICO-DIGITAIS 

 

Os conversores analógico-digitais (ADC) realizam a discretização do sinal DC 

obtido na saída dos amplificadores diferenciais. Deve-se escolher conversores de 

acordo com o número de bits necessário para atender a precisão estipulada em 

projeto. 

Os fabricantes de ADC mais conhecidos são Texas, Motorola e Maxim. O 

ADC MAX1418, por exemplo, possui 15 bits de resolução e taxa de amostragem de 

65 Msps. O ADC THS1007 (Texas) permite digitalizar 4 sinais analógicos 

simultaneamente ou  dois canais diferenciais. Nessa configuração, realiza também 

as funções de amplificador-diferenciador, que o torna ideal para digitalização dos 

sinais seno e cosseno na saída do discriminador de fase.  

 

3.3 RESUMO 

 

Neste capítulo foram apresentadas as equações necessárias ao projeto de 

um Discriminador Digital de Freqüência Clássico e seus dispositivos internos. 

Também foram dadas as referências de fabricantes dos itens críticos como 

linhas de retardo e Conversores Analógico-Digitais. 
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4 PROJETO DE UM DISCRIMINADOR DIGITAL DE FREQÜÊNCIA  

 

 

Este capítulo apresenta o projeto de um discriminador digital de freqüência 

para a faixa de 2 a 4 GHz. 

Esta faixa de freqüências foi escolhida pois está dentro da banda usualmente 

utilizada em equipamentos de microondas aplicados em guerra eletrônica, que é o 

foco principal do trabalho. 

O projeto de uma faixa maior (3 ou mais oitavas) iria requerer dispositivos 

com maior número de seções e dificultaria sua simulação com as ferramentas 

disponíveis, que têm limitações de número máximo de componentes. Para fins 

acadêmicos,  o projeto aqui descrito é completo, pois mostra desde a síntese do 

circuito até as simulações e faz comparações dos resultados com os dados da 

literatura. 

Na seção 4.6 são apresentadas as principais características e limitações dos 

programas utilizados para realizar as simulações (RFSim99, CNL2 e Matlab). O 

programa RFSim99 possibilitou simular no domínio da freqüência todos os 

dispositivos de microondas projetados. As simulações foram salvas em arquivos de 

parâmetros “S” (.S2P). Foram desenvolvidas rotinas em Matlab 6.1 para ler os 

arquivos gerados pelo RFSim99, converter os sinais para o domínio do tempo, 

simular o comportamento não-linear dos diodos (resposta quadrática), converter 

novamente para o domínio da freqüência para realizar a filtragem das altas 

freqüências nas saídas dos discriminadores de fase, resolver a ambigüidade em 

freqüência  e gerar novos gráficos. O CNL2 foi utizado para otimizar o projeto da 

híbrida de 3db/90º. 

 

4.1  ESPECIFICAÇÕES DO DFD 

 

Um DFD pode ser especificado através de diversos parâmetros, como faixa 

de freqüência de operação,  largura de pulso mínima para detecção, precisão em 

freqüência,  temperatura de operação, potência,  dimensões etc. Para este projeto 
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serão utilizadas as especificações mais relevantes como parâmetros de projeto, 

quais sejam: faixa de freqüência de operação, largura de pulso mínima e precisão 

em freqüência. São escolhidos valores típicos de receptores de microondas. 

 

Faixa de freqüência  ( F∆ )    2 a 4 GHz   

Largura de Pulso mínima (LP)   50 ns 

Precisão em freqüência (δ)   1,25 MHz 

 

4.2 SÍNTESE DO CIRCUITO PRELIMINAR 

 

4.2.1 LINHAS DE RETARDO 

 

Os parâmetros iniciais do projeto são: nsL 50<τ  e ns
F

C 5,0
1

=
∆

≤τ  [EQ.  2.5 e 

EQ. 2.6].  

Escolhendo nsL 0,32=τ  e dividindo cada linha subseqüente por 4 obtém-se 

ns0,82 =τ , ns0,23 =τ  e nsC 5,0=τ . 

Sabendo-se que 
vp

l
=τ , de acordo com a EQ. 2.4, obtemos  os seguintes 

comprimentos para as linhas de retardo (a ar) respectivamente: 9,6m, 2,4m, 0,6m e 

0,15m. 

 

4.2.2 NÚMERO DE BITS DA PALAVRA FREQÜÊNCIA 

 

Conforme as equações 3.1 e 3.2, para obter a precisão de 1,25 MHz deve-se 

dispor de pelo menos 1600 células, ou seja, 2GHz/1600 = 1,25 MHz. 

Para isso, a palavra digital "freqüência" deve ter pelo menos 11 bits pois 

2048211 = . 

2GHz/2048 = 0,9766 MHz (menor que 1,25MHz). 

A banda de freqüência sem ambigüidade correspondente ao atraso de 32ns é 

de 31,25 MHz, então são necessários 5 bits (neste discriminador) pois 31,25 MHz / 

52  = 0,9766 MHz (menor que 1,25MHz). A linha de 8ns corresponde a  125 MHz, 
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que se for dividida em 4 sub-faixas (2 bits) resolve a ambigüidade da primeira linha. 

A linha de 2 ns (500 MHz) também precisa de apenas 2 bits, restando para a menor 

linha (0,5ns) 2 bits para resolver a ambigüidade da linha anterior. 

 A síntese do circuito preliminar é de acordo com a FIG. 4.1. 

 

 

FIG. 4.1 - DFD de 2 a 4 GHz 

 

Os projetos dos divisores de potência e das híbridas são feitos em linhas de 

transmissão (“microstrip”) e os resistores utilizados são tipo SMD (surface mount 

device) de precisão (próprios para microondas). Para efeito de simulação neste 

trabalho, todos os cálculos são feitos considerando linhas de transmissão a ar 

(vp=300M m/s). Para implementar os circuitos futuramente as linhas devem ser 

redimensionadas. 

 

4.2.3 PROJETO DO DIVISOR DE POTÊNCIA 2X2 

 

O divisor de potência (1:2) utilizado possui duas seções para manter 3dB de 

atenuação em cada porta de saída em toda a banda de freqüência (2GHz). Os 

cálculos dos componentes estão de acordo com o que consta em Cohn (1968) e o 
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circuito está representado na FIG. 4.2. Esta figura é uma reprodução da FIG. 3.4, 

com os valores calculados conforme descrito no item 3.2.2. 

 

FIG. 4.2 - Divisor de potência  2x2 

 

4.2.4 DIVISOR DE POTÊNCIA 4X2 

 

No caso do projeto para a faixa de 2 a 4 GHz,  com resolução melhor que 

1,25 MHz,  são necessários 4 discriminadores de fase e portanto o divisor de 

potência por 4 deve ser utilizado. A FIG. 4.3 mostra o divisor de potência por 4 de 

duas seções, originado da FIG. 3.3. 

O divisor de potência (1:4) utilizado possui duas seções para manter 6dB de 

atenuação em cada porta de saída em toda a banda de freqüência (2GHz). Os 

cálculos dos componentes conforme descritos no item 3.2.2 conduzem aos valores 

de Z1, Z2, R1 e R2 iguais a 137,3, 72,8, 60 e 109,6 Ohms respecitvamente. 

Contudo, para utilizar valores comerciais, sem prejudicar o isolamento entre as 

portas, os valores de R1 e R2 são alterados para 56 e 100 Ohms, respectivamente. 
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FIG. 4.3 - Divisor de potência 4x2 

 

4.2.5 HÍBRIDA DE 3 dB/90o  COM 3 SEÇÕES 

 

A  híbrida denominada de “4-15” por Muraguchi (1983) apresenta banda 

passante larga  e valores de impedâncias menores que 140 Ω. Neste projeto, BWc = 

40% e BWR,I = 52%, onde BWc é a banda de freqüência dentro da qual o 

acoplamento atende a –3,0 + 0,43 dB, e BWR,I é a banda de freqüência dentro da 

qual a perda de retorno e isolação são melhores que –20 dB. 

As impedâncias do projeto de Muraguchi  “4-15”  são: 

b1 = 52,69Ω,  b2 = 58,06Ω,  a1 = 138,89Ω,  a2 = 138,89Ω 

O circuito é simulado e otimizado novamente no programa CNL2 a partir dos 

valores iniciais de Muraguchi. São utilizados os seguintes parâmetros para 

otimização na faixa de freqüência de 2 a 4 GHz: 

S21 = -3 dB; Zmáx = 140Ω;  Zmín = 20Ω, S11 = -20dB. 

Após a otimização com CNL2 os valores de impedância obtidos são: 

b1 = 48,68Ω,  b2 = 47,60Ω,  a1 = 139,97Ω,  a2 = 140Ω 
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FIG. 4.4 - Híbrida de 3 seções (3 dB/90 graus) após otimização. 

 

4.3 SIMULAÇÕES DO CIRCUITO PRELIMINAR 

 

Por limitações de número máximo de componentes no RFSim99, o circuito 

preliminar do projeto mostrado na FIG. 4.1 não pode ser simulado em uma única 

etapa com todos os discriminadores de fase presentes. Por causa disso, o circuito 

foi simulado por partes, que geraram as saídas (domínio da freqüência) na forma de 

parâmetros S (arquivos texto com extensão s2p).  

A primeira simulação foi a do divisor de potência 2 x 2, conforme o projeto 

4.2.3 . A saída gráfica do RFSim99 é mostrada na FIG. 4.5. O eixo horizontal 

(freqüências) está em escala logarítmica de 1 a 5 GHz e o eixo vertical (S21 e S11) 

varia de –70 a +50dB linearmente. Nota-se que na freqüência central o acoplamento 

para a porta 2 (S21) é de - 3dB e a perda de retorno (S11) é de - 25 dB e que nos 

extremos da banda mantém S21 com variação menor que 0,5 dB. 

Em seguida foi simulado o divisor de potência 4 x 2, conforme o projeto   

4.2.4. A saída gráfica do RFSim99 é mostrada na FIG. 4.6. O eixo horizontal 

(freqüências) está em escala logarítmica de 1 a 5 GHz e o eixo vertical S21 varia de 

–50 a +50dB enquanto S11 varia de –60 a +40dB linearmente. Nota-se que na 

freqüência central o acoplamento (S21) é de - 6dB e a perda de retorno (S11) é de - 

25 dB e que nos extremos da banda mantém S21 com variação menor que 0,5 dB. 

 



73 

 

FIG. 4.5 - Simulação do divisor 2x2 no RFSim99; |S21| = - 3dB; |S11| = - 25 dB em 

f=3GHz 

 

 

FIG. 4.6 - Simulação do divisor 4x2 no RFSim99; S21= -6dB e S11= -25dB em 

f=3GHz 

S21 

S11 

S21 

S11 
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Da FIG. 4.7 à FIG. 4.13 são apresentados os resultados das simulações das 

híbridas de 3 seções conforme o projeto do item  4.2.5. As portas 1, 2, 3 e 4 são 

localizadas conforme a FIG. 3.6. Comparando os resultados do circuito 4-15 original 

de Muraguchi (FIG. 4.7, FIG. 4.10 e FIG. 4.12) com os resultados obtidos após a 

otimização com CNL2 (FIG. 4.8, FIG. 4.9, FIG. 4.11 e FIG. 4.13), do presente 

trabalho, observa-se que a atenuação nos extremos da banda diminui, aumentando 

assim a faixa de operação da híbrida (suficiente para 2 a 4 GHz). 

 

FIG. 4.7 - Simulação da híbrida original de Muraguchi no RFSim99 

Comparando a FIG. 4.8, que apresenta módulo e fase de S21 (saída na porta 

2 da híbrida) com a FIG. 4.11, que apresenta módulo e fase de S31 (saída na porta 

3 da híbrida), verifica-se que suas magnitudes estão compatíveis com o esperado, 

bem como suas fases, que estão em quadratura na freqüência central. Comparando 

a FIG. 4.12 com a FIG. 4.13, que apresentam S11 e S41 antes e depois da 

otimização da híbrida de Muraguchi pelo CNL2, verifica-se que a otimização diminui 

consideravelmente as reflexões das portas 1 e 4, principalmente nos extremos da 

|S21| 

Fase(S21) 
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banda. A FIG. 4.9 mostra a saída gráfica do programa CNL2 após otimização da 

híbrida de 3 seções. 

 

FIG. 4.8 - |S21| Híbrida de Muraguchi após otimização com CNL2 

                                                                                          S21       S11 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
-25

-20

-15

-10

-5

0

Frequency

3SECOES.CKT
3SECOES DB S11 3SECOES DB S21 
(unused) (unused)
(unused) (unused)

 

FIG. 4.9 - Simulação da híbrida de 3 seções otimizada no CNL2 

|S21| 

Fase(S21) 
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FIG. 4.10 - |S31| - híbrida original Muraguchi 4-15 

 

FIG. 4.11 -|S31| - híbrida de Muraguchi 4-15 após otimização com CNL2 

|S31| 

Fase (S31) 

Fase (S31) 

|S31| 
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FIG. 4.12 - |S41| e |S11|  da híbrida original Muraguchi 4-15 

 

FIG. 4.13 - |S41| e |S11|   da híbrida de Muraguchi 4-15 após otimização com CNL2 

 

|S41| 

|S11| 

|S41| 

|S11| 
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Foram realizadas simulações dos quatro circuitos discriminadores de fase, 

cada qual com uma linha de retardo, cujos atrasos são: 0,5 ns, 2,0 ns, 8,0 ns, 32,0 

ns, utilizando para isso o programa RFSim99.  

O circuito da área tracejada da FIG. 4.1 (discriminador de fase com atraso de 

32ns) é mostrado na FIG. 4.14 (reprodução da saída gráfica do diagrama 

esquemático do RFSim99). 

Como o programa RFSim99 só gera respostas para circuitos de duas portas 

(1 entrada / 1 saída), foi colocado o estímulo na entrada e observado o resultado nas 

saídas uma a uma, casando as demais portas com cargas de 50 Ohms. Desta 

forma, foram simulados 16 circuitos no RFSim99 e para cada um deles os 

parâmetros S21 (função de transferência do circuito) e S11 (perda de retorno) foram 

gerados em formato S2P, para a faixa de freqüência observada. 

Foram elaboradas rotinas (em Matlab 6.1) para leitura dos arquivos S2P 

gerados pelo RFSim99; as mesmas rotinas também simulam a função dos diodos e 

do filtro passa-baixas. Tais rotinas geram arquivos texto contendo os sinais nas 

saídas dos discriminadores de fase no domínio da freqüência. 

 Para simular a função da ULA foi implementada outra rotina em Matlab, que 

lê os arquivos texto (dos sinais de cada discriminador) e realiza os cálculos 

algébricos e trigonométricos necessários para calcular a fase do sinal em cada 

discriminador. Os algoritmos também resolvem a ambigüidade dos discriminadores.  
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FIG. 4.14 - Circuito do discriminador de fase com atraso de 32ns 
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SAÍDAS DOS DISCRIMINADORES DE FASE 

 

A FIG. 4.15 mostra a variação de fase simulada (ω.τ) em função da freqüência 

do sinal de entrada (2 a 4 GHz)  no discriminador de freqüência cuja linha de retardo 

produz atraso de 0,5ns. No eixo vertical, denominado “w.Tau”, pode-se verificar que 

a fase varia de 0 a 2.π (6,28) com boa linearidade, porém correspondendo à 

variação de freqüência de entrada de 2 a 3,79 GHz.  

 

 

FIG. 4.15 - Fase da saída do Discriminador de Fase τ = 0,5ns. 

A FIG. 4.16 mostra o diagrama das fases calculadas pelos discriminadores de 

2ns, 8ns e 32ns. Pode-se verificar nessa figura que a fase do discriminador de 2ns 

completa o seu ciclo de 2.π antes de 2,5 GHz. Também pode ser verificado na 

mesma figura que a fase do discriminador de 8ns varia de 0 a 2.π a cada trecho de 

125 MHz, ou seja, 4 vezes no trecho entre 2 e 2,5 GHz. A fase do discriminador de 

32ns varia de 0 a 2.π a cada trecho de 31,25 MHz, ou seja, 4 vezes no trecho entre 2 

e 2,125 GHz, ou 16 vezes entre 2 e 2,5GHz. 
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FIG. 4.16 - Fase das saídas dos Discriminadores de Fase 2ns, 8ns e 32ns. 

 

4.3.1 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM LITERATURA EXISTENTE 

 

Na literatura aberta não há muitos detalhes sobre os testes com discimindores 

de freqüência para a faixa de microondas em virtude do caráter sigiloso da maioria 

de suas aplicações. Contudo, Tsui (1992) apresenta o gráfico teórico da variação 

das fases nas saídas dos discriminadores de fase que compõem um discriminador 

de freqüência para a faixa de f1 a f2, onde f1 é o limite inferior e f2 é o limite superior 

de operação. Esse gráfico está reproduzido na FIG. 4.17. A razão entre os atrasos 

das linhas de retardo no discriminador apresentado por Tsui é 1:2. 

 Na  FIG. 4.17, observa-se que o discriminador com linha de retardo menor 

(τ1) varia sua fase (ωτ1) de 0 a 2π apenas 1 vez na faixa de freqüência. O 

discriminador cuja linha de retardo (τ2) é duas vezes maior que τ1 varia sua fase 

(ωτ2) de 0 a 2π duas vezes dentro da faixa e na freqüência central tem fase zero. De 

forma análoga os discriminadores com τ3 e τ4 variam suas fases (ωτ3 e ωτ4)  4 e 8 

vezes dentro da faixa, respectivamente. 
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FIG. 4.17 - Fases nas saídas dos discriminadores 

 

Comparando a FIG. 4.15 com a FIG. 4.17, no que diz respeito à fase ωτ1, 

verifica-se que a linha de retardo de 0,5ns não permite que a fase do discriminador 

excursione de 0 a 2π apenas 1 vez na faixa de 2 a 4 GHz, complentando sua 

variação próximo a 3,8 GHz. Assim, há ambigüidade entre 3,8 e 4,0GHz. O 

discriminador deveria apresentar fase 2π em 4,0GHz . Será atribuído o nome de 

“requisito 1” à necessidade de ter fase 2π  ao final da faixa correspondente à linha de 

retardo (pois será referenciado nos itens 4.3.1 e 4.4). 

Apesar do discriminador no presente projeto possuir razão entre linhas de 

retardo de 1:4, ao invés de 1:2 como no projeto de Tsui, pode-se utilizar a FIG. 4.17 

como referência, considerando a divisão de sub-faixas por 4 ao invés de 2, ou seja, 

ωτ2 para a faixa de f1 a (f1+f2)/2 em um discriminador 1:2 equivale a faixa de f1 a 

(f1+f2)/4 em um discriminador 1:4 e assim sucessivamente. 

Comparando a FIG. 4.16 com a FIG. 4.17, no que diz respeito à fase ωτ2, ωτ3 

e ωτ4, verifica-se que a linha de retardo de 2 ns não permite que a fase do 

discriminador excursione de 0 a 2π apenas 1 vez na faixa de 2 a 2,5 GHz, 

complentando sua variação próximo a 2,48 GHz. Assim, há ambigüidade entre 2,48 

e 2,5GHz. O discriminador deveria apresentar fase 2π em 2,5GHz (requisito 1). 

Com relação às fases dos discriminadores de linhas de retardo 8ns e 32 ns, 

observa-se pela FIG. 4.16 que estão de acordo com o comportamento esperado. 
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4.4 AJUSTE DO PROJETO E CIRCUITO FINAL 

 

Para ajustar as defasagens nos discriminadores de 0,5ns foi preciso testar 

diversos tamanhos de linhas de  retardo próximos de 15cm de tal forma que fosse 

atendido o requisito 1. O valor de τ = 0,417ns ( l = 12,51 cm) foi obtido. 

O mesmo procedimento foi adotado para o segundo discriminador (2ns), pois 

a fase chegava a 2π antes de 500 MHz de intervalo (deveria ocorrer em 2,5GHz, 

3,0GHz, 3,5GHz e 4,0GHz). Foi então obtido o valor de τ = 1,9ns (l = 0,575m) para o 

segundo discriminador. Os discriminadores de 8ns e 32ns não precisaram ser  

alterados. 

A FIG. 4.18 mostra o circuito do discriminador de fase (sem os diodos 

detetores) cuja linha de retardo provoca o atraso de 0,417 ns (comprimento 12,51 

cm). 

 Os demais discriminadores de fase são idênticos a esse, diferenciando 

apenas a linha de retardo. 
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FIG. 4.18 - Discriminador de fase com atraso 0,417 ns 
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4.4.1 SIMULAÇÕES 

 

Novas simulações realizadas no RFSim99 e no Matlab, geram os gráficos a 

seguir. As comparações com dados da literatura são apresentadas no item 4.4.2. 

A FIG. 4.19 mostra as tensões [x100] de saída nos diodos D1, D2, D3 e D4 do 

discriminador de freqüência de 0,417ns em função da freqüência (2 a 4 GHz) na 

entrada deste disciminador. D1 (linha contínua fina), D3 (linha com traço e ponto) e 

D4 (linha cheia contínua) apresentam tensões de saída que se aproximam de 

senóides e estão com fases iniciais corretas. D2 (linha tracejada) apresenta fase 

correta porém com amplitude máxima maior que os demais diodos na freqüência 

central. 

 

 

FIG. 4.19 - Saídas dos diodos D1, D2, D3 e D4 no discriminador com atraso de  

0,417ns 

 

A FIG. 4.20 mostra as tensões de saída nos dois amplificadores diferenciais 

do discriminador de freqüência de 0,417ns em função da fase (ω.τ) obtida por este 

disciminador. O primeiro amplificador realiza a subtração entre as tensões de D1 e 
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D2 (seno)  enquanto o segundo amplificador realiza a subtração entre as tensões de 

D3 e D4 (cosseno). Verifica-se que as formas de onda se aproximam de sen(ω.τ)  e 

cos(ω.τ).  

 

 

FIG. 4.20 - Saídas seno  e cosseno para o Discriminador de Fase com atraso 

0,417ns 

 

A FIG. 4.21 mostra a variação de fase (w.τ) em função da freqüência do sinal 

de entrada (2 a 4 GHz)  no discriminador de freqüência cuja linha de retardo produz 

atraso de 0,417ns. No eixo vertical, denominado “w.Tau”, pode-se verificar que a 

fase varia de 0 a 2.π (6,28) com uma boa aproximação para uma reta. A diferença 

entre os níveis de amplitude máximos das saídas seno e cosseno podem ter gerado 

as pequenas imperfeições na “reta” apresentada na FIG. 4.21. 

A FIG. 4.22 mostra as tensões [x100] de saída nos diodos D1, D2, D3 e D4 do 

discriminador de freqüência de 1,9ns em função da freqüência de entrada. As  

tensões de saída se aproximam de senóides, estão com fases iniciais corretas e têm 

período de 500 MHz. As amplitudes máximas nas formas de onda não são 

exatamente iguais. 
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FIG. 4.21 - Fase para discriminador de 0,417ns 

 

 

FIG. 4.22 - Saídas dos diodos D1, D2, D3 e D4 no discriminador com atraso de 

1,9ns 
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A FIG. 4.23 mostra as tensões de saída nos dois amplificadores diferenciais 

do discriminador de freqüência de 1,9ns em função da fase (ω.τ) obtida por este 

disciminador.  

 

FIG. 4.23 - Saídas seno  e cosseno para o Discriminador de Fase com atraso 1,9ns 

O primeiro amplificador realiza a subtração entre as tensões de D1 e D2 

(seno) enquanto o segundo amplificador realiza a subtração entre as tensões de D3 

e D4 (cosseno). 

A FIG. 4.24 mostra as tensões [x100] de saída nos diodos D1, D2, D3 e D4 do 

discriminador de freqüência de 8ns em função da freqüência na entrada deste 

disciminador. As  tensões de saída se aproximam de senóides, estão com fases 

iniciais corretas e têm período de 125 MHz. As amplitudes máximas nas formas de 

onda não são exatamente iguais. 
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FIG. 4.24 – Saídas dos diodos D1, D2, D3 e D4 no discriminador com atraso 8 ns 

 

A FIG. 4.25 mostra as tensões de saída nos dois amplificadores diferenciais 

do discriminador de freqüência de 8ns em função da fase (w.τ) obtida por este 

disciminador. O primeiro amplificador realiza a subtração entre as tensões de D1 e 

D2 (seno) enquanto o segundo amplificador realiza a subtração entre as tensões de 

D3 e D4 (cosseno). 

 

FIG. 4.25 - Saídas seno  e cosseno para o Discriminador de Fase com atraso 8 ns 
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A FIG. 4.26 mostra as tensões [x100] de saída nos diodos D1, D2, D3 e D4 do 

discriminador de freqüência de 32ns em função da freqüência na entrada deste 

disciminador.  

 

FIG. 4.26 – Saídas dos diodos D1, D2, D3 e D4 no discriminador com atraso 32 ns 

As  tensões de saída se aproximam de senóides, apesar do número de 

pontos por período não ser muito grande7 para dar excelente definição à forma de 

onda. Assim como nos demais discriminadores, os sinais com período de 31,25 MHz 

estão com fases iniciais corretas mas apresentam pequenas diferenças de 

amplitudes máximas. 

A FIG. 4.27  mostra as tensões de saída nos dois amplificadores diferenciais 

do discriminador de freqüência de 32ns em função da fase (w.τ) obtida por este 

disciminador. 

                                            

7 O número de pontos foi reduzido ao mínimo possível para acelerar as rotinas 

implementadas no Matlab, que calculam FFT, IFFT e funções trigonométricas de cada ponto. 
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FIG. 4.27 - Saídas I e Q para Discriminador de Fase com atraso 32ns 

 

A FIG. 4.28 mostra o diagrama das fases calculadas pelos discriminadores de 

1,9ns, 8ns e 32ns. 

Pode-se verificar nessa figura que as fases completam o ciclo de 2.π dentro 

do período que corresponde ao atraso de cada discriminador. Assim, o discriminador 

de 1,9ns varia a sua fase linearmente de 0 a 2.π entre 2 e 2,5GHz, retornando para 

fase zero e assim sucessivamente até 4 GHz.8 

Também pode ser verificado na FIG. 4.28 que a fase do discriminador de 8ns 

varia de 0 a 2.π a cada trecho de 125 MHz, ou seja, 4 vezes no trecho entre 2 e 2,5 

GHz. A fase do discriminador de 32ns varia de 0 a 2.π a cada trecho de 31,25 MHz, 

ou seja, 4 vezes no trecho entre 2 e 2,125 GHz, ou 16 vezes entre 2 e 2,5GHz. 

 

                                            

8 Na figura só está mostrado o trecho de 2 a 2,6GHz mas o circuito se comporta corretamente 

nas demais freqüências. 
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FIG. 4.28 – Fases para Discriminadores de Fase com atraso 1,9ns, 8ns e 32ns 

 

4.4.2 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS COM LITERATURA 

EXISTENTE  

 

Gruchala et al. (2004) apresentam o gráfico da FIG. 4.29, que mostra as 

tensões de saída dos diodos D1, D2, D3 e D4 no discriminador de menor linha de 

retardo para detecção quadrática em função da freqüência do sinal de entrada. No 

exemplo da figura, as tensões de saída variam de 0 a 0,6 V, enquanto a freqüência 

de entrada varia de 2 a 4 GHz. 

 

FIG. 4.29 - Saída dos detetores com resposta quadrática  
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Comparando a FIG. 4.19 com a FIG. 4.29, verifica-se que são equivalentes, 

ou seja, que o projeto deste trabalho está de acordo com a literatura. Cabe ressaltar 

que as diferenças de amplitude observadas na  FIG. 4.19, assim como mostrado no 

artigo de Coupez et al. (2002), e reproduzido na FIG. 4.30, não acarretam erros 

consideráveis de não-linearidade como pode ser comprovado na  FIG. 4.21. Além do 

que, as amplitudes estão da mesma ordem de grandeza aos pares, ou seja, D1 e D2 

têm magnitudes máximas aproximadamente iguais, bem como D3 e D4 entre si. 

 

 

FIG. 4.30 - Saídas dos detetores em IFM clássico 

 

Apesar de não haver na literatura gráficos das saídas dos diodos dos outros 

discriminadores de maior retardo, os comportamentos apresentados na FIG. 4.22, 

na FIG. 4.24 e na FIG. 4.26 são compatíveis com o do primeiro discriminador. 

Para igualar as amplitudes máximas nas saídas dos diodos em todos os 

discriminadores pode-se incluir amplificadores de banda larga entre os diodos e os 

amplificadores diferenciais de tal forma que o ajuste dos níveis seja realizado em 

bancada. 

 

4.5 DIGITALIZAÇÃO DA FREQÜÊNCIA 

 

Conforme exposto no item 4.2.2, o número de bits na saída de cada 

discriminador está relacionado à precisão em freqüência que se deseja para o 

circuito e consequentemente ao número de segmentos em que a saída de fase do 

discriminador deve ser dividida. Como cada discriminador de fase gera uma variação 
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de 0 a 2π correspondente à faixa de freqüência que pode discriminar, a digitalização 

da fase é realizada pelo conjunto de conversores A-D após os quatro 

discriminadores. Conhecendo o atraso da linha de retardo de cada discriminador 

obtém-se a palavra freqüência através de cálculos aritméticos na ULA. 

 

1) Atraso =   0,417  ns  

A faixa de 2 a 4 GHz (0,417 ns) deve ser dividida em 4 segmentos para se 

resolver a ambigüidade do discriminador de 1,9 ns, que neste circuito corresponde a 

uma faixa de freqüência de 500 MHz. Cada segmento é representado por 2 bits 

(TAB. 4.1). 

 

TAB. 4.1 - Digitalização da fase para τ = 0,417ns 

Faixa de freqüência obtida 
(GHz) 

Digitalização do segmento 
 (2 bits) 

2,00 a 2,50 00 

2,51 a 3,00 01 

3,01 a 3,50 10 

3,51 a 4,00 11 
 

 

2) Atraso =   1,9  ns  

O atraso de  1,9 ns  deve ser subdividido em 4 segmentos (cada um 

representado por 2 bits) para se resolver a ambigüidade do discriminador de 8 ns.  

A digitalização da fase para τ = 1,9 ns está descrita na TAB. 4.2. 

 

TAB. 4.2 – Digitalização da fase para τ = 1,9 ns 

Faixa de freqüência obtida 
(MHz) 

Digitalização do segmento 

 (2 bits) 

0,0 a 125 00 

125,1 a 250 01 

250,1 a 375 10 

375,1 a 500 11 
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3) Atraso =   8  ns 

O atraso de  8  ns  corresponde a uma faixa de freqüência de 125 MHz, que 

deve ser subdividida em 4 segmentos para se resolver a ambigüidade do 

discriminador de 32ns. A digitalização da fase para τ = 8 ns está descrita na TAB. 

4.3. 

TAB. 4.3 – Digitalização da fase para τ = 8 ns 

Faixa de freqüência obtida 
(MHz) 

Digitalização do segmento 

 (2 bits) 

0 a 7,8125 00 

7,81251 a 15,625 01 

15,6251 a 23,4375 10 

23,43751 a 31,25 11 

 

4) Atraso = 32  ns 

O atraso de  32  ns  corresponde a uma faixa de freqüência de 31,25 MHz, 

que deve ser subdividida em 32 segmentos. Conforme visto na seção 4.2, o erro de 

1 bit neste discriminador gera um erro em freqüência de 0,9766 MHz. A 

digitalização da fase para τ = 32 ns está descrita na TAB. 4.4. 

 

TAB. 4.4 – Digitalização da fase para τ = 32 ns 

Faixa de freqüência obtida 
(MHz) 

Digitalização do segmento      
(5 bits) 

0 a 0,976562 00000 

0,976562 a 1,953124 00001 

1,9531241 a 2,929686 00010 

2,9296861 a 3,906248 00011 

3,9062481 a 4,88281 00100 

4,882811 a 5,859372 00101 

5,8593721 a 6,835934 00110 

6,8359341 a 7,812496 00111 
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Faixa de freqüência obtida 
(MHz) 

Digitalização do segmento      
(5 bits) 

7,8124961 a 8,789058 01000 

8,7890581 a 9,76562 01001 

9,765621 a 10,742182 01010 

10,7421821 a 11,718744 01011 

11,7187441 a 12,695306 01100 

12,6953061 a 13,671868 01101 

13,6718681 a 14,64843 01110 

14,648431 a 15,624992 01111 

15,6249921 a 16,601554 10000 

16,6015541 a 17,587116 10001 

17,5871161 a 18,554678 10010 

18,5546781 a 19,53124 10011 

19,531241 a 20,507802 10100 

20,5078021 a 21,484364 10101 

21,4843641 a 22,460926 10110 

22,4609261 a 23,437488 10111 

23,4374881 a 24,41405 11000 

24,414051 a 25,390602 11001 

25,3906021 a 26,367174 11010 

26,3671741 a 27, 343736 11011 

27, 3437361 a 28,320298 11100 

28,3202981 a 29,29686 11101 

29,296861 a 30,273422 11110 

30,2734221 a 31,25 11111 

 

Após a digitalização dos segmentos é gerada a palavra freqüência de 11 bits 

pela composição das saídas de acordo com as tabelas correspondentes aos atrasos 
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(TAB. 4.1 à TAB. 4.4). A composição da palavra é realizada dentro da ULA. Por 

exemplo, a freqüência 2,625GHz é representada pela palavra 01010000000. 

 

4.6 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS UTILIZADOS PARA AS 

SIMULAÇÕES 

 

São mostradas a seguir as características principais dos programas RFSim99, 

CNL2 e Matlab, utilizados para as simulações.  

RFSim99 é um simulador baseado nos parâmetros S de um circuito linear 

que oferece as seguintes características: 

- Faz analise dos Parâmetros S de componentes de 1 e 2 portas. 

- Faz análise de tolerância, ou seja, quando o circuito esquemático sob a 

simulação contiver componentes com tolerância, então as características da análise 

da tolerância do simulador podem ser usadas. 

- Apresenta curvas de estabilidade. O RFSim99 pode indicar círculos de 

estabilidade da entrada e da saída para uma rede duas portas. A fim de mostrar o 

círculo de estabilidade que relaciona-se à porta 1 (normalmente o círculo da 

estabilidade da entrada), a exposição gráfica do resultado deve ser ajustada para 

medir S11 na carta de Smith ou no formato polar. Para indicar similarmente o círculo 

da porta 2 (normalmente a saída), a exposição deve mostrar S22 na carta de Smith 

ou na modalidade polar. 

- Possui assistente de filtro. O assistente de filtro permite a geração automática 

de redes high-pass, low-pass e band-pass do filtro com características de 

Chebychev e de Butterworth. 

- Cálculo de ressonância/reatância, potência, VSWR, comprimento de onda, 

etc. A seção de ressonância/reatância da calculadora permite o cálculo rápido da  

reatância, da indutância, da capacitância ou da freqüência ressoante. 

A perda do retorno na seção de VSWR da calculadora permite a conversão  

entre os seguintes parâmetros: perda de retorno, VSWR, perda de  

transmissão, coeficiente de reflexão. O “Freq” na seção de comprimento de onda da 

calculadora permite a conversão entre os seguintes parâmetros: velocidade de fase, 

comprimento físico, atraso, deslocamento de fase. 
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Os limites, que não podem ser excedidos do RFSim99, são os seguintes:  100 

nós no circuito, 1000 fios, 1000 componentes, 50 arquivos de parâmetro com até 

2000 linhas em cada arquivo, 500 pontos do gráfico. O RFSim99 é um simulador 

linear no domínio da freqüência somente. Para a finalidade de simulação linear do 

domínio da freqüência, todas as fontes de tensão (tais como fontes de alimentação) 

são consideradas como um curto para AC. Por esta razão, nenhuma fonte de 

alimentação de tensão DC está disponível no RFSim99. Para as finalidades da 

simulação, as fontes de alimentação reais do mundo prático podem ser modeladas 

como uma impedância nula. As tensões DC nos circuitos não são analisadas; se as 

redes diagonais tiverem que ser analisadas então podem ser incluídas como 

impedâncias para o terra. 

É possível fazer o “download” (grátis) do programa, que é de domínio público 

(“freeware”),  através de diversos websites, dentre os quais: 

http://membres.lycos.fr/f1rhr/tech1/RFSIM99/RFSim99.htm 

http://www.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/RFSim99.exe 

O programa CNL2 (C/NL 2.0) para Windows é um avançado CAD que analisa 

e otimiza ganho, perda de retorno, performance de ruído, e distorções não lineares 

de uma larga variedade de circuitos de microondas e de RF lineares e não lineares. 

O C/NL 2.0 executa todos os cálculos necessários para o projeto de circuitos  

de microondas de duas portas ativos e passivos. Dessa forma, é ideal para o projeto 

de FET e amplificadores bipolares. O C/NL 2.0 tem muitos componentes 

elementares, possibilitando assim trabalhar-se com vários tipos de circuitos. Na 

parte de otimização ele possui três métodos diferentes, aumentando a possibilidade 

de bons resultados para casos particulares. O software possui ainda um modo de  

sintonia, onde as variáveis de otimização podem ser ajustadas manualmente  

pelo usuário. A diferença mais significativa entre o C/NL 2.0 e outros programas 

CAD é que o C/NL 2.0 inclui a análise não linear pela série de Volterra. A série  

de Volterra é um método altamente eficiente para calcular níveis de  

distorções em circuitos não lineares. O C/NL 2.0 pode otimizar um circuito  

simultaneamente para ruído, ganho, casamento de entrada e saída, e níveis  

de distorção de intermodulação. Esta versão do software permite o uso de  

fontes de excitação em qualquer lugar no circuito, não apenas na porta da  

entrada.  
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O C/NL 2.0 também tem um modo para linhas microstrip: nele o usuário pode  

entrar com as dimensões da linha diretamente, em polegadas ou unidades  

métricas, ao invés de entrar com características de impedância e  

comprimento elétrico de linhas de transmissão, pois o programa já padroniza  

a constante dielétrica, as perdas para linha de 50 ohms no substrato, dentre  

outros parâmetros. C/NL 2.0 calcula a condutância efetiva da metalização e  

subseqüentemente usa a condutividade para calcular as perdas em cada linha  

microstrip. A vantagem dessa aproximação é que as perdas das linhas de  

transmissão são calculadas exatamente para um dado que o usuário está mais  

acostumado a ter: perdas em linhas de 50 Ω.   

Demais informações sobre o programa, bem como download de versão demo 

ou aquisição da versão profissional podem ser obtidas no website da empresa 

Nonlinear Technologies http://www.nonlintec.com/dist.htm. 

O Matlab 6.1 é uma linguagem de programação de alto desempenho 

específica para computação técnica. A interface é simples para engenheiros pois os 

problemas e suas soluções são expressas em notação matemática familiar. Suas 

principais utilizações incluem: 

- Cálculos matemáticos e computação; 

- Desenvolvimento de algoritmos; 

- Modelamento, simulação e criação de protótipos; 

- Análise de dados, exploração e visualização; 

- Saídas gráficas científicas e de engenharia; 

- Desenvolvimento de aplicativos incluindo construção de interfaces gráficas. 

Os problemas computacionais técnicos com matrizes e vetores podem ser 

resolvidos rapidamente, de maneira interativa. 

O Matlab consiste de 5 partes principais: 

- Ambiente de  desenvolvimento – são as ferramentas que auxiliam a 

utilização de funções e arquivos. Inclui o “desktop”, a janela de comando, o 

histórico de comando e “browsers” para visualizar a ajuda (help), o espaço 

de trabalho (workspace), arquivos e caminhos de busca. 

- Biblioteca de funções matemáticas – é uma coleção de algoritmos com 

funções elementares como soma, seno, cosseno e aritmética complexa até 

funções mais sofisticadas como funções de Bessel, FFT e IFFT. 
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- Linguagem – é uma linguagem de alto nível com base em matrizes e 

vetores com funções, estrutura de dados, entrada/saída e propriedades de 

programas orientados a objeto. 

- “Handle graphics” – é o sistema gráfico do Matlab. Inclui comando de alto 

nível para visualização de dados em 2 ou 3 dimensões. 

- “Aplication Program Interface” (API) – é uma biblioteca que permite 

escrever programas em C e em Fortran que interagem com Matlab. 

O Matlab 6.1 possui uma documentação completa na janela “Help”, com 

exemplos de rotinas e suas respectivas saídas, que facilitam a programação. Além 

disso, o manual “on line”  da versão “release 13” está disponível no website 

 http://www.mathworks.com/access/helpdesk_r13/help/techdoc/matlab.html 

 

4.7 RESUMO 

 

Neste capítulo foi apresentado o projeto de um discriminador digital de 

freqüência para aplicação em DIFM na faixa de 2 a 4 GHz, desde sua especificação 

até sua síntese e simulações. 

Quando verificou-se que alguns discriminadores de fase do projeto inicial não 

estavam operando perfeitamente, ou seja, que a excursão de fase não cobria 

corretamente a faixa de freqüências estabelecida, seus projetos foram reajustados e 

simulados novamente. 

Todos os resultados foram comparados com as equações descritas no 

capítulo anterior e também com alguns gráficos presentes na literatura de referência. 

Após a comparação com os dados de referência conclui-se que o projeto 

atende às especificações. 
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5 CONCLUSÃO 

Com o presente trabalho foi possível estudar diversos tipos de 

discriminadores de freqüência e entrar em detalhes com relação ao discriminador 

digital de freqüência clássico, que é mais utilizado em equipamentos de medidas de 

apoio à guerra eletrônica. 

Foi realizado o projeto de um discriminador digital de freqüência para 

aplicação em receptores DIFM na faixa de 2 a 4 GHz, bem como todas as 

simulações necessárias para comprovar seu funcionamento. 

Os resultados obtidos permitem concluir que o projeto está de acordo com as 

especificações. 

As principais dificuldades encontradas foram a escassez de bibliografia 

específica sobre discriminadores de freqüência na faixa de microondas; o alto custo 

dos simuladores de microondas mais completos (as versões acadêmicas ou “student 

versions” são limitadas); o projeto dos dispositivos para faixa larga; compensação 

dos desbalanceamentos dentro do discriminador de fase (híbridas e divisores de 

potência); ajustes nas linhas de retardo para que cada sub-faixa de freqüência 

corresponda exatamente a uma excursão de “2.π “ em fase, ou seja, para evitar 

ambigüidade. Uma dificuldade que merece destaque é a falta de recursos para 

montar um discriminador de freqüência em laboratório. 

As principais contribuições dadas por este trabalho para os meios acadêmico 

e profissional foram: 

• Consolidação de vários tipos de discriminadores de freqüência em um 

único documento, indicando as principais referências bibliográficas sobre 

cada um deles; 

• Documentação detalhada em língua portuguesa de assunto relevante em 

microondas, anteriormente disponível apenas em outros idiomas; 

• Realização de análise comparativa entre os discriminadores de freqüência 

digitais e analógicos; 

• Descrição dos ajustes necessários para o bom funcionamento de um 

discriminador de freqüência digital; 
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• Utilização de ferramentas de CAD (“Computer Aided Design”) simples para 

resolver problemas complexos de simulação. 

Além disso, este trabalho serve como referência para projetos de outros 

DFDs, com faixa de freqüência  mais larga ou com outros atributos mais sofisticados. 

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se citar: a simulação dos 

circuitos projetados em outros simuladores comerciais para comparação de 

resultados; o desenvolvimento de um novo projeto, com ampliação da faixa de 

operação ou com diferente configuração; a montagem de um DFD em laboratório, 

aproveitando o projeto já descrito no trabalho, e o projeto de um DFD com 

digitalização direta do sinal de RF para sistemas de comunicações. 
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7 APÊNDICE 

 

Este apêndice contém algumas rotinas elaboradas em Matlab 6.1 para 

realizar as simulações dos circuitos projetados neste trabalho. 

A primeira rotina, chamada “teste_0417ns_fixo1_5m.m” lê o arquivo 

“df_1_0417ns.s2p” gerado pelo RFSim99 a partir da simulação naquele programa, 

no domínio da freqüência, do circuito discriminador de fase com linha de retardo 

0,417ns e saída na porta que será “conectada” ao diodo D1 (FIG. 4.18). A rotina 

gera o arquivo “D1_0417ns.txt”, que é o conjunto de tensões de  saída no diodo D1 

após filtragem.  As rotinas de simulação das saídas após os demais diodos são 

similares a esta e portanto não serão mostradas neste apêndice. As diferenças 

básicas são o arquivo de entrada com extensão .s2p e a saída do arquivo texto que 

deve receber outro nome para corresponder ao circuito simulado. 

A outra rotina apresentada é “ula_1_9ns_1M.m”, que lê todos os arquivos 

texto gerados pelas rotinas em Matlab, com as saídas dos 16 diodos após a 

filtragem, e calcula seno, cosseno, arctg e as fases em cada discriminador. Esta 

rotina gera os gráficos das fases em cada discriminador. 

 

teste_0417ns_fixo1_5m.m 

 

%leitura de arquivo df_1_0417ns.s2p gerando array de parametros S 

% delay = 0,417 ns ; freq = 2 a 4 GHz em steps 5 MHz 
% Saida do Diodo 1 = K.(1 - sen (w.tau) ) 

 
clear all; 
clf; 

   
hold on 

 
% Vetores tempo e frequencia de amostragem 
freq_a = 2e9:5e6:4e9; % 401 pontos 
 
fsa=16*freq_a;     %frequencia de amostragem do sinal (16x) 
%16 periodos x 32 = 512 pontos => vetor tempo 

 
for i= 1:length(freq_a) 
    [Valid,Sdf]= get_s_par(freq_a(i), 'df_1_0417ns'); 
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    s21df(i) = Sdf(2,1); 
     
    for m = 1:512 
    T(i,m)= (m-1)/fsa(i); 
      %saidas reais no dominio do tempo 
    Sai_a(i,m) = s21df(i)*cos(2*pi*freq_a(i)*T(i,m)); 
    % Em seguida "clipar" parte negativa (como um diodo) 
 
        if Sai_a(i,m)>0 s1a(i,m)= Sai_a(i,m); 
        else s1a(i,m) = 0; 
        end 
 
     %sinal verdadeiro na saida do diodo 
    sd1_a(i,m) = s1a(i,m)^2;   
    fase_sd1a(i,m) = angle(sd1_a(i,m));  
    end 
 
end 
 
% Transforma sd1 para dominio da frequencia 
% Calcula a transposta de sd1 para depois fazer a FFT, que opera nas colunas 
% da matriz e nao nas linhas 
sd1Ta = sd1_a.'; 
sd1_fa = fft(sd1Ta); 
 
for m = 1:length(freq_a) 
    sd1a_f_princ(m) = sd1_fa(1,m); %componente principal (primeira) 
end 
 
mod_sd1a_f = abs (sd1a_f_princ); %modulo da componente principal 
 
%salvando modulo das componentes fundamentais de D1 em arquivo 
save D1_0417ns.txt mod_sd1a_f -ASCII; 
 
grid on 
 
% Grafico de D x freq 
 
plot ( freq_a(1:400), mod_sd1a_f(1:400)); 
xlabel ('frequencia [Hz]') 
ylabel('amplitude D1 [modulo]'), grid on 
title ('Saida diodo 1 (2 a 4 GHz); delay= 0,417 ns') 
 
hold off; 
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ula_1_9ns_1M.m 

 

% Leitura de todos os arquivos de saidas dos diodos dos 4 discriminadores 
% de fase, totalizando 16 diodos, 4 para cada linha de retardo 
% gerando graficos de variaçao da fase x frequencia de entrada 
 
clear all; 
clf; 
 
fid1 = fopen('D1_0417ns.txt'); 
D1_0417ns = fscanf(fid1,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid1); 
 
fid2 = fopen('D2_0417ns.txt'); 
D2_0417ns = fscanf(fid2,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid2); 
 
fid3 = fopen('D3_0417ns.txt'); 
D3_0417ns = fscanf(fid3,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid3); 
 
fid4 = fopen('D4_0417ns.txt'); 
D4_0417ns = fscanf(fid4,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid4); 
 
fid5 = fopen('D1a_1_9ns_1m.txt'); 
D1_1668ns = fscanf(fid5,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid5); 
 
fid6 = fopen('D2a_1_9ns_1m.txt'); 
D2_1668ns = fscanf(fid6,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid6); 
 
fid7 = fopen('D3a_1_9ns_1m.txt'); 
D3_1668ns = fscanf(fid7,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid7); 
 
fid8 = fopen('D4a_1_9ns_1m.txt'); 
D4_1668ns = fscanf(fid8,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid8); 
 
fid9 = fopen('D1_8ns_1m.txt'); 
D1_6672ns = fscanf(fid9,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid9); 
 
fid10 = fopen('D2_8ns_1m.txt'); 
D2_6672ns = fscanf(fid10,'%f',[1,Inf]); 
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fclose(fid10); 
 
fid11 = fopen('D3_8ns_1m.txt'); 
D3_6672ns = fscanf(fid11,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid11); 
 
 
fid12 = fopen('D4_8ns_1m.txt'); 
D4_6672ns = fscanf(fid12,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid12); 
 
fid13 = fopen('D1_32ns_1m.txt'); 
D1_2668ns = fscanf(fid13,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid13); 
 
fid14 = fopen('D2_32ns_1m.txt'); 
D2_2668ns = fscanf(fid14,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid14); 
 
fid15 = fopen('D3_32ns_1m.txt'); 
D3_2668ns = fscanf(fid15,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid15); 
 
fid16 = fopen('D4_32ns_1m.txt'); 
D4_2668ns = fscanf(fid16,'%f',[1,Inf]); 
fclose(fid16); 
 
 
% Operacoes aritmeticas com as saidas dos diodos 
 
% calculo dos vetores I (cosseno), onde I = D3-D4  (em cada D.F.) 
I_0417ns = D3_0417ns  - D4_0417ns; 
I_1668ns = D3_1668ns  - D4_1668ns; 
I_6672ns = D3_6672ns  - D4_6672ns; 
I_2668ns = D3_2668ns  - D4_2668ns; 
 
% calculo dos vetores Q (seno), onde I = D1 - D2  (em cada D.F.) 
Q_0417ns = D1_0417ns  - D2_0417ns; 
Q_1668ns = D1_1668ns  - D2_1668ns; 
Q_6672ns = D1_6672ns  - D2_6672ns; 
Q_2668ns = D1_2668ns  - D2_2668ns; 
 
%Calculo do angulo (comprimento eletrico), onde teta = arctg(Q/I) 
% com correçao da defasagem inicial 
teta_05ns = atan2(Q_0417ns, I_0417ns)-1.6120;  
teta_2ns  = atan2(Q_1668ns, I_1668ns)-1.6072; 
teta_8ns  = atan2(Q_6672ns, I_6672ns)-2.741;  
teta_32ns = atan2(Q_2668ns, I_2668ns)-2.7485;  
 



112 

%correçao do angulo pois atan2 resulta 0 a pi ou 0 a -pi  
% deve acrescentar 2pi qdo atan2 gerar angulo negativo 
 
for i=1:length(Q_0417ns) 
 
    if teta_05ns(i) <0 teta_05nsc(i)= teta_05ns(i)+2*pi; 
    else teta_05nsc(i)= teta_05ns(i); 
    end 
end 
 
for i=1:length(Q_1668ns) 
     
    if teta_2ns(i) <0 teta_2nsc(i)= teta_2ns(i)+2*pi; 
    else teta_2nsc(i)= teta_2ns(i); 
    end 
     
end 
 
for i=1:length(Q_6672ns) 
    if teta_8ns(i) <0 teta_8nsc(i)= teta_8ns(i)+2*pi; 
    else teta_8nsc(i)= teta_8ns(i); 
    end 
 
end 
 
for i=1:length(Q_2668ns) 
    if teta_32ns(i) <0 teta_32nsc(i)= teta_32ns(i)+2*pi; 
    else teta_32nsc(i)= teta_32ns(i); 
    end 
 
end 
 
% calculo das frequencias em cada discriminador de fase 
F_05ns = (teta_05nsc)/(2*pi*0.417e-9); 
F_2ns = (teta_2nsc)/(2*pi*1.9e-9); 
F_8ns = (teta_8nsc)/(2*pi*8e-9); 
F_32ns = (teta_32nsc)/(2*pi*32e-9); 
 
 
hold on 
  
freq_625 = 2e9:5e6:4e9;                  % df=5 MHz 
fr = 2e9: 1e6: 2.6e9;                         % df= 1MHz 
wTau1 = 2*pi*freq_625*0.417e-9;     % 0,417 ns 
wTau3 = 2*pi*fr*1.9e-9;                     % 1,9 ns 
wTau2 = 2*pi*fr*8e-9;                        % 8 ns 
wTau4 = 2*pi*fr*32e-9;                      % 32 ns 
 
plot (freq_625, teta_05nsc), grid on; 



113 

ylabel ('w.Tau') 
xlabel('frequencia de entrada [Hz]') 
title ('fase p/ Tau=0,417ns') 
 
pause 
clf 
grid off; 
 
plot (fr, teta_2nsc,fr, teta_8nsc,fr, teta_32nsc),grid on; 
ylabel ('w.Tau') 
xlabel('frequencia de entrada [Hz]') 
title ('fases para Tau = 1,9ns, 8ns e 32ns') 
legend('1.9ns','8ns', '32ns') 
 
pause 
clf 
grid off; 
 
plot (wTau1, Q_0417ns, wTau1, I_0417ns), grid on; 
ylabel('cos e sen (0,417ns)') 
xlabel ('w.Tau') 
title ('sen/cos(w.Tau) ; Tau=0,417ns') 
legend ('seno(w.Tau)', 'cos(w.Tau)') 
 
pause 
clf 
grid off; 
 
plot (wTau3, Q_1668ns, wTau3, I_1668ns), grid on; 
ylabel('cos e sen (1,9ns)') 
xlabel ('w.Tau') 
title ('sen/cos(w.Tau) ; Tau=1,9ns') 
legend ('seno(w.Tau)', 'cos(w.Tau)') 
 
pause 
clf 
grid off; 
 
plot ( wTau2(1:60), Q_6672ns(1:60),wTau2(1:60) , I_6672ns(1:60)), grid on; 
ylabel('cos e sen (8ns)') 
xlabel ('w.Tau') 
title ('sen/cos(w.Tau) ; Tau=8ns') 
legend ('seno(w.Tau)', 'cos(w.Tau)') 
 
pause 
clf 
grid off; 
 
plot ( wTau4(1:60), Q_2668ns(1:60),wTau4(1:60) , I_2668ns(1:60)), grid on; 
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ylabel('cos e sen (32ns)') 
xlabel ('w.Tau') 
title ('sen/cos(w.Tau) ; Tau=32ns') 
legend ('seno(w.Tau)', 'cos(w.Tau)') 
 
 
hold off 

 


