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Medida de Potência em micro-ondas
esta experiência serão estudados métodos de medida de potência utilizados 
em micro-ondas.N

Objetivos
Familiarização com o métodos de medida de potência.

Medida de potência de onda modulada e não modulada.

Verificação da influência de descasamento no gerador e na carga nas medidas de 
potência.

Resumo Teórico
Introdução

Até o momento foram realizadas experiências em que entravam em jogo somente 
medidas  relativas  de  potência  como,  por  exemplo,  a  medida  de  atenuações 
desconhecidas  e  de  coeficientes  de  onda  estacionária.  Deseja-se,  nesta 
experiência,  fazer  medidas  absolutas  de  potência  que  são  importantes  para 
estabelecer sensibilidade de receptores, potência de saída de transmissores, etc. 
Outra razão pela qual as medidas de potência em RF são importantes é que, 
nestas frequências, elas substituem as medidas de tensão e corrente feitas em 
frequências  mais  baixas,  já  que estas  perdem o seu significado  nos circuitos 
distribuídos (guias de onda, cavidades ressonantes, etc.).

Sensores de potência média capturam a potência média independente da forma 
de  onda.  Nesta  categoria,  para  diferentes  níveis  de  potência  em RF  existem 
métodos apropriados de medida:

● para níveis baixos (menos de 0,01 W) e médio (entre 0,01 W e 10 W) os 
métodos utilizados são o bolométrico (termistor) ou por termopar1;

● para níveis altos (acima de 10 W) utilizam-se métodos calorimétricos.

Já sensores de potência de pico,  utilizando diodos detetores, apresentam uma 
faixa dinâmica maior, maior sensibilidade e permitem a determinação de potência 
média,  potência  de  pico,  relação  pico/média,  tempo  de  subida  e  outros 
parâmetros  relacionados  a  formas  de  onda  pulsada.  Porém,  em geral,  estão 
limitados a operação na região quadrática de operação (baixa potência) podendo, 
os mais modernos, ser utilizados para operação por uma ampla faixa dinâmica 
desde a quadrática até a região linear, através de uma pré calibração armazenada 
internamente  na  EEPROM do  sensor.  Deve-se  ter  em mente,  porém,  que  as 
indicações desses sensores podem estar sujeitas a erros se a potência em picos 
muito estreitos  exceder a região quadrática.

No  caso  desta  experiência,  utilizaremos  um  detetor  de  potência  média,  por 
termopar.

1 Há sensores por termopar para potências de até 44 dBm (25W).
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Unidades e definições

A unidade do Sistema internacional de medidas (SI) para potência é o watt (W). 
Múltiplos ou submúltiplos do watt (kW, mW, μW, nW) são também utilizados.

Em muitos casos como, por exemplo, ao se medir ganhos ou atenuações, a relação 
de  duas  potências,  ou  potência  relativa,  é  a  grandeza  de  interesse.  Potência 
relativa é a relação entre um nível de potência e uma potência de referência. Essa 
relação, obviamente, não tem unidade, e é comumente expressa em decibéis. O 
decibel é definido por

PdB=10 log  P
P ref

 . (1)

O uso do dB tem duas vantagens. A primeira é que a faixa de valores comumente 
usada fica mais compacta.  A segunda é que o ganho de diversos dispositivos 
cascateados em série pode ser obtida pela adição do ganho de potência em dB de 
cada um deles.

O uso popular criou, ainda, uma outra unidade conveniente de potência, o dBm. A 
potência em dBm é definida como a potência em dB relativa a 1 mW, ou seja:

PdBm=10 log  P
1mW  . (2)

Assim, 0 dBm corresponde a 1 mW, 10 dBm a 10 mW, 13 dBm a 20 mW, 20 dBm 
100 mW e assim por diante. Essa unidade é bastante útil, pois permite o cálculo da 
potência do cascateamento de diversos sistemas pela simples adição de seus 
ganhos em dB. Note que 10 dB + 10 dB = 20 dB e 10 dBm + 10 dB = 20 dBm. Não 
se  soma  dBm  com  dBm!  Se  dois  sinais  com  1  mW  cada  (0  dBm),  não 
correlacionados, são somados obtêm-se 2 mW, ou seja 3 dBm.

Potência média e de pico

Potência é a relação energia por unidade de tempo. A questão importante no 
cálculo ou na medida de potência é, então, por quanto tempo deve-se ponderar a 
energia  para  se  determinar  a  potência.  Dependendo  do  intervalo  de  tempo 
utilizado teremos diferentes definições.

No caso de frequências de RF e micro-ondas, a média realizada por vários ciclos da 
senoide de RF envolvida (ou por exatamente um ciclo) é denominada potência da 
envoltória. Por exemplo, para um sinal em 1 GHz, a potência da envoltória é obtida 
ponderando-se a energia num intervalo de um nano-segundo. Se esse sinal for um 

sinal de tensão, com amplitude  Vp e valor eficaz  V ef =
V p

2
, aplicado sobre um 

resistor R a potência será dada por P=
V p

2

2 R
=

V ef
2

R
.

Potência média (Pm) é definida como a energia ponderada por vários ciclos do sinal 
de menor frequência envolvido. No caso de sinais CW (onda contínua) a potência 
média tem o mesmo valor que a potência da envoltória. Já para sinais modulados, 
a potência média deve ser ponderada por vários ciclos do sinal modulante. Por 
exemplo, para uma portadora em 1 GHz modulada por um sinal em 1 kHz, a 
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potência média é definida como a energia ponderada por um intervalo de alguns 
mili-segundos (ou de exatamente 1 ms).

Potência de pulso (Pp) é definida, para sinais de RF pulsados, como sendo a energia 
ponderada pela duração do pulso, ou seja, no intervalo de tempo entre 50 % da 
borda  de  subida  a  50% da  borda  de  descida  do  pulso  modulante.  Por  essa 
definição, qualquer “overshooting” ou “ringing” fica “diluído” no cálculo/medida 
dessa potência. Por essa razão ela é denominada potência de pulso e não potência 
de pico, como  aparece às vezes em algumas referências. Outra forma de cálculo 
da potência de pulso é dada por

P p=
Pm

DS
, (3)

sendo DS o ciclo de trabalho (“duty cycle').

Figura 1: Sinal de RF pulsado e respectiva potência

Referindo-nos à  Figura 1, o ciclo de trabalho é  DS=


T
e a potência média é 

Pm=P p


T
.

Potência de pico de envoltória (PEP – peak envelope power) é definida como sendo 
o maior valor da potência da envoltória2. Para sinais CW,  PEP=Pp=Pm, para sinais 
modulados por pulsos retangulares (sem “overshooting”), PEP=Pp.

De todas as medidas de potência, a potência média é a mais comumente realizada 
por  utilizar  equipamentos  de  medida  relativamente  simples,  porém  com  boa 
precisão.

2 Definição  do  American National  Standard:  peak  envelope power  (of  a  radio 
transmitter) [PEP, pX, PX] The average power supplied to the antenna transmission 
line  by  a  transmitter  during  one  radio  frequency  cycle  at  the  crest  of  the 
modulation envelope taken under normal operating conditions [1].
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Métodos de medida de potência

Atualmente, três tipos de dispositivos são os mais populares para a medida de 
potência:  o termistor, o termopar e o diodo detetor[2]. Cada um deles utiliza um 
método diferente para converter os níveis de potência em um sinal DC ou de baixa 
frequência. Seus princípios de funcionamento serão brevemente descritos a seguir.

Termistor
Sensores  bolométricos,  especialmente  os  termistores,  têm  uma  importância 
histórica na medida de potência de RF. Entretanto, mais recentemente, tecnologias 
de termopar e de diodos detetores tem sido dominantes nessa aplicação, devido à 
sua  grande  sensibilidade,  faixa  dinâmica  e  capacidade  de  medir  potências 
elevadas.

Apesar  disso,  termistores  ainda  são muito  utilizados  como padrão  de medida 
potência por utilizarem um método de medida por substituição de potência de RF 
por corrente contínua (DC), como explicado a seguir.

Bolômetros são sensores de potência que operam pela mudança de resistência em 
função  da  temperatura.  A  mudança  de  temperatura  resulta  da  conversão  de 
potência de RF ou de micro-ondas em calor no elemento bolométrico. Há dois tipos 
principais de bolômetro: os barreteres e os termistores. Um barreter é um fio fino 
que tem um coeficiente de resistência por temperatura positivo e já não é mais 
utilizado como sensor de potência. Termistores são semicondutores, feitos com 
óxidos metálicos, com um coeficiente de resistência por temperatura negativo.

Para o seu uso como medidor de potência, o termistor é utilizado em uma ponte de 
impedância equilibrada, na qual sua resistência é mantida constante através de 
uma  corrente  de  polarização  contínua  (DC)  ou  de  baixa  frequência.  Quando 
potência  de RF é dissipada no termistor,  tendendo a diminuir  o valor  de sua 
resistência,  a  potência  de polarização (DC)  é  diminuída  do mesmo valor  para 
equilibrar a ponte e manter o mesmo valor de resistência. Esse decréscimo em 
potência de polarização é, então, mostrado pelo medidor para indicar a potência 
de RF.

Sensores a termistor mais modernos têm um segundo conjunto de termistores de 
compensação para correção da variação da temperatura ambiente. O esquema de 
um medidor a termistor típico está mostrado na Figura 2.
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Figura 2: Diagrama simplificado do medidor de potência Agilent 432A

Se potência de RF, Prf, é aplicada ao termistor detetor, de resistência R, a tensão Vrf 

diminui, de forma que a potência dissipada no termistor se mantenha constante, 
ou seja,

P rf =
V rfo

2

4 R
−

V rf
2

4 R
, (4)

sendo Vrfo a tensão aplicada com potência nula. Porém, nas condições de potência 
nula, ao se “zerar” o medidor impõe-se Vrfo = Vc e, portanto,

P rf =
V c

2
−V rf

2

4 R
=

V c−V rf V cV rf 

4 R
. (5)

Dessa forma, o valor da potência de RF é determinado a partir da soma e da 
diferença dessas duas tensões.

O  uso  de  termistores  permite  a  medida  de  fatores  de  calibração  altamente 
precisos e com repetibilidade, já que as tensões DC podem ser medidas, com baixa 
incerteza,  com  instrumentos  externos  como  voltímetros  digitais.  Os  sensores 
apresentam grande portabilidade e os fatores de calibração são muito estáveis 
com o tempo.

Termopar
Sensores do tipo termopar  têm sido a tecnologia  preferida para a medida de 
potência de RF/micro-ondas desde a sua introdução na década de 1970. As duas 
razões principais são: sensibilidade muito maior que a tecnologia a termistor e sua 
característica quadrática intrínseca (como os termistores) – tensão DC de saída 
proporcional à potência de RF – já que os termopares são sensores que medem 
temperatura. 
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Esse tipo de sensor permite, portanto, a medida da potência média independente 
da forma de onda do sinal de RF (CW ou modulada). Além disso, eles são mais 
robustos que os termistores, permitem medidas de potências tão baixas quanto 
-30 dBm, e apresentam uma incerteza de medida menor devido ao seu COE mais 
baixo.

Princípio de funcionamento
O princípio de operação do termopar baseia-se no fato de que metais distintos 
geram voltagens devido à diferença de temperatura entre uma junção fria e uma 
junção quente desses metais. 

Como um exemplo simples da física envolvida, imagine um longo bastão metálico 
que  é  aquecido  em sua  extremidade  esquerda,  como mostrado  na  Figura  3. 
Devido ao aumento da agitação térmica no lado esquerdo, mais elétrons ficam 
livres nessa região e esse aumento da densidade de elétrons livres causa sua 
difusão para a direita, gerando, então, um campo elétrico no metal. Em equilíbrio a 
força devido ao campo elétrico compensa a força de difusão. O campo elétrico, 
integrado ao longo de todo o bastão, gera, então, uma voltagem chamada de força 
eletromotriz de Thomson.

Figura 3: Aquecimento de uma extremidade do metal gera um 
campo elétrico

O mesmo princípio aplica-se a uma junção de metais diferentes, com diferentes 
densidades de elétrons livres gerando, também por difusão, uma tensão. Esse 
fenômeno é denominado efeito Peltier.

Um termopar é, geralmente, uma espira ou circuito de dois materiais diferentes, 
como mostrado na  Figura 4. Uma junção dos metais está a uma temperatura 
maior (junção quente) que a outra (junção fria). Se a espira se mantiver fechada, 
corrente irá fluir enquanto as junções estiverem a temperaturas diferentes. Se a 
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espira for aberta, e um voltímetro for inserido, este irá medir uma tensão que é a 
soma dos efeitos Thomson e Peltier, denominado efeito Seebeck.

Figura 5: Diagrama esquemático do sensor 8481A
Dessa forma, a tensão registrada pelo medidor será proporcional a um gradiente 
de temperatura entre as junções. Assim, se a junção quente estiver próxima a um 
resistor que dissipa uma certa potência de RF, esse gradiente de temperatura será 
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proporcional à essa potência e, através de uma calibração, essa potência poderá 
ser medida à partir da tensão medida nos terminais do termopar.

Deve-se, porém, notar que as medidas de potência por termopar são feitas em 
malha aberta, ao contrário das medidas por termistores que utilizam uma malha 
fechada  com  substituição  da  potência  RF  por  DC,  sendo  estas,  portanto, 
inerentemente mais precisas.

Assim  como  os  termistores,  os  sensores  por  termopar  apresentam  uma 
característica  quadrática  verdadeira  (linear  com a  potência),  sendo,  portanto, 
adequados  para  medidas  de  potência  real  média  de  sinais  com  modulações 
complexas ou com múltiplos tons.

Sensores por termopar são baseados numa tecnologia estável  que deverá ser 
usada para medida de potência de RF ainda por muitos anos.

O sensor de potência 8481A
O  sensor  de  potência  8481A,  a  ser  utilizado  na  experiência,  contém  dois 
termopares idênticos num único “chip”, eletricamente conectados como mostrado 
na  Figura 5.  Os termopares estão conectados em série  do ponto de vista do 
voltímetro DC. Para as frequências de RF os dois termopares estão em paralelo, 
acoplados ao sinal de RF através do capacitor Cc. Dessa forma, metade da corrente 
de RF flui por cada termopar. Cada resistor de filme fino (“thin-film resistor”) em 
série com cada termopar tem um resistência de 100Ω. Os dois termopares em 
paralelo formam, assim, uma terminação de 50Ω para a linha de transmissão de 
RF. O nó inferior do termopar da esquerda está diretamente conectado à terra e o 
nó inferior do termopar da direita está aterrado, para frequências de RF, através do 
capacitor  Cb. As tensões DC geradas pelos dois termopares se somam em série 
gerando, assim, uma tensão maior. A principal vantagem desse esquema, porém, 
é que ambos os terminais do voltímetro estão aterrados para a frequência de RF, 
sem a necessidade de uma bobina de desacoplamento, o que limitaria a faixa de 
frequências do sensor.

A principal característica de um sensor termopar para a medida de potência em 
altas frequências é sua sensibilidade (tensão DC por potência de RF) que, para o 
8481A  é de 160 μV/mW. A voltagem termoelétrica é praticamente constante com 
a  temperatura  externa,  dependendo,  predominantemente  do  gradiente  de 
temperatura e apenas ligeiramente da temperatura ambiente.

A resistência térmica limita a máxima potência que pode ser dissipada. Se a junção 
quente atingir 500  °C, a expansão térmica diferencial faz com que o “chip” se 
quebre. Dessa forma, o 8481A é limitado a 300 mW como potência máxima.

A faixa de frequências de operação desse sensor vai de 10 MHz a 18 GHz.

A constante de tempo desse sensor depende de sua resistência térmica e de sua 
capacidade térmica, sendo igual a 120 μs. O tempo de resposta para as medidas é, 
porém, muito maior, devido aos componentes de filtragem de ruído presentes no 
circuito do voltímetro.

O  único  mecanismo  significativo  de  envelhecimento  do  sensor  é  devido  ao 
envelhecimento térmico dos resistores de nitreto de tântalo. Esses efeitos são, 
porém, compensados pelo uso de um procedimento de calibração, utilizando uma 
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fonte de 1 mW e 50 MHz com grande precisão (± 0,4 %) embutida no medidor. 
Isso garante a precisão da medida para esse valor de potência, porém, para outros 
valores, a leitura vai depender da linearidade do sensor com a potência. Essa 
linearidade é muito boa para os sensores por termopar (apenas um pouco pior que 
para um termistor) e os possíveis desvios dessa linearidade estão incluídos nas 
especificações básicas de incerteza do sensor.

Diodo detetor
Diodos convertem sinais AC em DC devido a suas propriedade de retificação, que 
provêm de suas características não lineares da relação entre tensão e corrente.

Matematicamente, um diodo detetor obedece à seguinte equação:

i= I S e v−1  , (6)

sendo  =q/ nk T ,  i a  corrente e  v a  tensão sobre o diodo,  Is a  corrente de 
saturação,  k a constante de Boltzmann,  T a temperatura absoluta,  q a carga do 
elétron e  n uma constante de correção (aproximadamente 1,1 para dispositivos 
usados em medidas de potência).

Essa equação pode ser re-escrita em uma série de potências como

i= I s[ v
 v 2

2 !


 v3

3 !
...] . (7)

Aplicando-se um sinal de tensão de RF de amplitude pequena δv, o acréscimo na 
corrente será dado por

 i= I s [ v
 v2

2 !


 v 
3

3 !
...] . (8)

Como esse sinal de RF tem média nula e valor quadrático médio  δv2/2, o valor 
médio da corrente detetada será dependente apenas dos termos de ordem par, ou 
seja,

 i= I s [
2
 v2

4



4
 v4

16
...] . (9)

Para sinais muito pequenos apenas o termo de segunda ordem é significativo, por 
isso, se diz que o diodo está operando na sua região quadrática. Nessa região, a 
saída (valor médio da corrente ou tensão detetada) é proporcional ao quadrado da 
amplitude do sinal de RF. Quando a amplitude do sinal de entrada (RF) é grande a 
ponto dos termos de quarta e outras ordens superiores se tornarem significativos, 
a resposta do diodo não é mais quadrática, dizendo-se que ele se encontra numa 
região quase-quadrática ou região de transição. Com amplitudes ainda maiores, o 
valor de saída torna-se linearmente proporcional à amplitude do sinal de RF (neste 
caso o diodo se comporta quase como um retificador de meia onda ideal).

Par diodos detetores típicos, a região quadrática existe desde o nível de ruído até 
aproximadamente –20 dBm, e a região de transição de –20 dBm a 0 dBm.

Dessa  forma,  pode  parecer  que  uma  junção  p-n  comum,  adequadamente 
encapsulada  pode  servir  com um detetor  de  RF.  Entretanto,  efeitos  de  carga 
acumulada nessas junções limitam a banda de operação desses dispositivos. Já o 
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diodo de barreira Schottky não armazena cargas em sua junção, porém, em geral, 
apresenta uma impedância extremamente alta para sinais de baixo nível. Um sinal 
de pelo menos –20 dBm é necessário para superar a tensão de junção de 0,3 V de 
um diodo Schottky convencional. Uma alternativa é polarizar o diodo com 0,3 V, 
desde que a saída possa ser acoplada em AC (utilizando-se portadora modulada). 
Uma  aplicação  típica  dessa  técnica  é  utilizada  nos  diodos  detetores  dos 
analisadores de rede escalares (scalar network analyzer).

Uma outra técnica de fabricação sofisticada, conhecida como PDB (planar-doped-
barrier) oferece grandes vantagens para a detecção de potência. Ela provê uma 
conversão de RF para DC 3000 vezes mais eficiente que os sensores a termopar e, 
ao mesmo tempo, oferece um desempenho na região de operação quadrática 
para sinais de –70 dBm a –20 dBm.

Atualmente, diodos detetores podem ser fabricados com características altamente 
estáveis com o tempo e com a temperatura, permitindo, através de técnicas de 
correção  de  dados  e  compensação,  que  se  obtenha  uma  faixa  dinâmica  de 
detecção de até 90 dB (–70 dBm a +20 dBm), pelo menos para sinais CW. Essa 
elevada faixa dinâmica aliada a uma banda base (video bandwidth),  que pode 
chegar a dezenas de MHz, permitem que esses sensores sejam utilizados para 
medidas precisas de potência de pico ou relação pico/média nos aparelhos mais 
modernos.

Vemos, assim, que a tecnologia de sensores a diodo provê uma faixa dinâmica 
muito maior que a tecnologia de sensores a termopar. Porém, estes mantém sua 
sua supremacia por serem detetores de lei quadrática pura, mesmo para sinais 
com potências muito altas (acima de 20 dBm) ou com modulações complexas. 
Dessa forma, nenhuma dessas duas tecnologias substitui a outra, sendo que a 
aplicação específica é que deve determinar a escolha do sensor ideal.

Erros associados às medidas de potência

O objetivo de uma medida de potência absoluta é determinar a potência de saída 
desconhecida de uma fonte (um gerador, transmissor, oscilador, etc). Essa medida 
é afetada por diversos fatores que provocam incertezas na medida realizada. Os 
principais fatores de incerteza (erros) associados a essa medida são: perda por 
descasamento, erro de eficiência da montagem, erro de substituição de potência, 
erro do instrumento, erro devido ao ruído, deriva (estabilidade de longo prazo), 
linearidade com a potência, erro térmico, etc. Esses fatores, exceto o primeiro, 
serão brevemente descritos a seguir. A perda por descasamento, devido à sua 
importância, será discutida na próxima seção.

Erro de eficiência da montagem
A potência medida por um  sensor de potência deve ser a potência nele dissipada 
(potência incidente menos a refletida). Porém, nem toda potência é dissipada no 
elemento sensor: uma parte pode ser radiada para fora do sistema, para dentro do 
instrumento ou dissipada nas paredes condutoras da estrutura ou em algum outro 
elemento do circuito onde o sensor está montado. Já a potência efetivamente 
medida é apenas aquela dissipada no elemento.  Dessa forma, o valor medido 
precisa ser corrigido por um fator para levar em conta esse erro.
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Erro de substituição de potência
Para que possa ser medida, a potência de alta frequência deve passar por um 
processo de conversão para um nível DC, ou de baixa frequência equivalente. 
Logicamente  há  erros  associados  com  essa  conversão.  Nos  termistores,  por 
exemplo,  esses  erros  resultam do  fato  de  que  a  distribuição  de  corrente  no 
elemento é diferente para baixas ou altas frequências (efeito pelicular).  Dessa 
forma, um fator de calibração, em função da frequência precisa ser determinado 
para corrigir essas medidas.

Erro do instrumento
Há um grande número de incertezas associadas com a eletrônica do instrumento 
em si. Esses erros, porém, não são, em geral, muito grandes, e estão incluídos na 
especificação da precisão do aparelho.

Deriva ou estabilidade de longo prazo
A estabilidade de longo prazo é afetada principalmente pelo sensor. Ela é definida 
coma a mudança na indicação do medidor após um longo período (geralmente 
uma hora) mantendo-se constantes a potência de entrada, a temperatura e a 
tensão de alimentação e após passado o período de aquecimento especificado 
pelo fabricante. Em muitos casos essa deriva é, na verdade, uma deriva no nível 
de potência zero e, portanto, contribui muito pouco no erro total para medidas de 
potências nas escalas mais altas. Já para medidas nas escalas mais sensíveis, esse 
erro de deriva pode ser reduzido “zerando-se” o aparelho imediatamente antes de 
se efetuar a medida.

Linearidade com a potência
A linearidade da medida com a potência é basicamente uma característica do 
sensor. O desvio da perfeita linearidade ocorre especialmente nas escalas mais 
altas do aparelho. O manual do fabricante especifica esse desvio e, no caso do 
sensor utilizado nesta experiência, essa linearidade é de ±0,8% para potências de –
1 dBm a +15 dBm e de ±1,9% para potências entre +15 dBm e +20 dBm.

Erro térmico
Este erro é causado pela mudança na temperatura ambiente que pode alterar a 
leitura do sensor para a mesma potência. Em geral esses erros são pequenos e são 
compensados  internamente  pelo  próprio  circuito  do  sensor,  desde  que  não 
ocorram variação muito grandes da temperatura ambiente entre o processo de 
“zerar” o medidor e a medida.  Para isso,  recomenda-se manter  o sensor e o 
medidor por um período de pelo menos duas horas na temperatura do ambiente 
de operação e que o medidor seja ligado pelo menos meia hora antes da medida.

Eficiência e fator de calibração
Os erros de eficiência da montagem e de substituição de potência (em função da 
frequência) são usualmente agrupados num único termo denominado eficiência, η. 
Essa eficiência é, muitas vezes, medida pelo fabricante ao calibrar o sensor e é 
fornecida juntamente com o produto, impressa no sensor ou armazenada numa 
EEPROM interna ao sensor.

Outras vezes, com maior frequência, a eficiência é agrupada com a perda por 
descasamento  num  novo  fator  denominado  fator  de  calibração.  Esse  fator, 
expresso como uma porcentagem, deve se “programado” no medidor para que a 
leitura apresentada seja automaticamente corrigida.
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Perda por descasamento

Suponha  que  se  deseja  medir  a  potência  disponível  de  um gerador  em seus 
terminais. Se a fonte de potência estiver separada do ponto de medida por trechos 
de linha de transmissão, acopladores direcionais, misturadores, etc., todos esses 
componentes  serão  considerados  parte  do  gerador  equivalente  visto  entre  os 
terminais de medida.

Conecta-se, então, o sensor do medidor de potência nesses terminais através de 
um pequeno trecho de linha de transmissão, suposto com perdas desprezíveis, de 
impedância característica Z0. Se a impedância de entrada do gerador, vista entre 
seus  terminais,  for  igual  a  Z0,  assim  como a  impedância  do  sensor  (sistema 
completamente casado) a impedância medida será a impedância disponível do 
gerador3.

Consideremos, inicialmente, o caso em que o sensor não está casado com a linha. 
Esse sensor tem, então, uma impedância ZL que , em geral, varia com a frequência 
e, portanto, o coeficiente de reflexão no sensor será dado por

L=
Z L−Z 0

Z LZ 0

, (10)

e o coeficiente de onda estacionária (COE) dessa carga, é determinado por

COE L=
1∣L∣
1−∣L∣

. (11)

Nessas  condições,  a  potência  incidente  na  carga  é  a  potência  disponível  do 
gerador, que se deseja medir. Porém, devido ao descasamento do sensor, apenas 
parte dela é dissipada no sensor. Sendo  PD a potência disponível do gerador, a 
potência dissipada no sensor será dada por

P L=PD 1−∣L∣
2  . (12)

Esse  fator  multiplicativo  (menor  que  a  unidade)  é  denominado  perda  por 
descasamento.  Equipamentos  de  medida  mais  antigos  possuíam um toco  ou 
parafuso de sintonia que permitiam sintonizar a impedância do sensor em medidas 
de banda estreita para maximizar a potência medida. Hoje em dia, em que se tem 
interesse em medidas de banda larga, tocos de sintonia são inúteis, e a melhor 
solução é escolher sensores de potência que apresentem o menor valor de COE 
(SWR em inglês) possível ao longo de toda a faixa de frequência. De qualquer 
forma,  como dito  anteriormente,  esse  fator  de  perda  por  descasamento  está 
incluído no fator de calibração do sensor e pode ser compensado dessa forma.

Ocorre,  porém, que o problema de descasamento não é tão simples assim. O 
gerador, por melhor que seja seu projeto, apresentará algum descasamento em 
relação ao valor nominal da impedância característica da linha desejada (em geral 
50  Ω). Com esse descasamento, a potência incidente não será mais a potência 
disponível  do  gerador  e  o  valor  da  potência  absorvida  pelo  sensor  vai  variar 
inclusive em função do comprimento do trecho de linha que os une.

3 A menos de um possível erro de eficiência que pode ser corrigido pelo fator de calibração do aparelho, bem como de 
outros erros inerentes ao processo de medida.
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Sendo Zg a impedância (complexa) do gerador, podemos calcular seu coeficiente 
de reflexão como

g=
Z g−Z 0

Z gZ 0

⇔Z g=Z 0

1g

1−g

, (13)

e seu COE como

COE g=
1∣g∣
1−∣g∣

. (14)

Se a carga (sensor) estiver perfeitamente casada com a linha de impedância  Z0, 
tudo se passa como se o gerador estivesse ligado a uma linha de impedância Zg, 
terminada por uma carga Z0 e, portanto, a potência absorvida pela carga será dada 
por

P L=PD 1−∣g∣
2  . (15)

Essa potência medida não é a máxima potência disponível, mas é a potência que 
se pode extrair do gerador com uma carga com impedância igual à impedância 
característica da linha (normalmente 50Ω) e, normalmente, é isso que se deseja 
caracterizar.

~

Z
g

γ=α+j β, Z
0 Z

L

l

E
g

ρ
L

ρ
0

ρ
g

Figura 6: Medida de potência de um gerador através de um medidor 
de potência (carga) conectado a um trecho de linha de transmissão.

Quando, porém, carga e gerador estão descasados, como mostrado na Figura 6, a 
situação se complica ainda mais. Nesse caso, a impedância vista pelos terminais 
do gerador vai depender da impedância da carga e da impedância característica e 
comprimento da linha que os une. Relembrando do curso de ondas e linhas[3], o 
coeficiente de reflexão na linha, próximo ao gerador, em direção à carga, será 
dado por

0=Le−2 l , (16)

sendo l o comprimento da linha e = j  , a sua constante de propagação. Esse 
coeficiente de reflexão é a relação entre a onda refletida total e a onda incidente 
total (após o transitório) e depende, portanto, apenas da carga e do trecho de linha 
a sua direita.  Dessa forma, a impedância vista nesse mesmo ponto,  pode ser 
calculada como
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Z 0=Z 0

10

1−0

. (17)

Assim, sendo Eg a tensão eficaz em aberto do gerador, a potência entregue a essa 
impedância  pode ser calculada como

P0=ℜ{Z 0}∣ E g

Z gZ 0∣
2

 . (18)

Sendo a potência disponível desse gerador dada por

P D=
E g

2

4 ℜ{Z g}
, (19)

dividindo-se (18) por (19) e substituindo-se (17) e (13) obtemos

P0=P D[ 1−∣g∣
2  1−∣0∣

2 
∣1−g 0∣

2 ] . (20)

Ou, substituindo-se (16),

P0=P D[ 1−∣g∣
2  1−∣L∣

2 

∣1−g Le−2 j  l∣
2 ]  (21)

Note, então, que mesmo que o valor lido da potência seja corrigido pelo fator de 
calibração, esse valor lido será igual a 

P L=PD [ 1−∣g∣
2 

∣1−g L e−2 j l∣
2 ] , (22)

Que  apresenta  uma  incerteza  que  vai  depender  das  fases  relativas  dos  dois 
coeficientes de reflexão (ou do comprimento do trecho de linha que os une). Por 
exemplo, se gerador e sensor tiverem ambos um COE=3,0 (|ρ| = 0,5) a potência lida 
corrigida poderá variar de  0,48 a 1,33 vezes a potência disponível (uma faixa de 
mais de 4 dB de incerteza).

Note, porém, que se o COE do sensor for reduzido para 1,1, por exemplo, essa 
faixa de incerteza torna-se 0,72 a 0,79 (variação total de 0,4 dB)  da potência que 
seria absorvida por uma carga casada. Isso nos dá uma importante dica de que é 
recomendável escolher um sensor de potência com a menor especificação de COE 
possível.

Para facilitar o cálculo da faixa de incerteza na medida de potência a partir da 
expressão (21), o ábaco da Figura 8 mostra a perda máxima e mínima, em dB, em 
função do COE na carga e no gerador, em relação à máxima potência disponível. 
Esses valores foram calculados,  para cada valor de  COEg e  COEL,   supondo o 
produto  ρg ρ0 como real positivo e real negativo, para as perdas mínima e máxima, 
respectivamente, na expressão (20).
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Parte Experimental
Material Utilizado

● Gerador de micro-ondas (HP8350B+83545A ou similar);

● Gerador de áudio (para modulação externa do gerador de RF);

● isolador PM 7045X;

● frequencímetro  PM 7072X;

● atenuador calibrado PM 7101 X;

● guia de onda fendido PM 7142;

• Medidor de COE HP 415E ou similar;

• Medidor de potência (HP435-A ou HP437-B);

• sensor de potência (HP8481A);

● 1 osciloscópio de 150 MHz de banda;

● 2 parafusos para casamento PM 7151X;

● 2 transições N-coaxial/guia de onda;

● Cabos coaxiais: um curto com conectores tipo N (macho),  e outros 2, curtos, 
com conectores BNC macho (≈ 1 m cada);

● alicate e chave de fenda;

● parafusos e porcas;

Procedimentos iniciais

1. Monte  o  equipamento  como  esquematizado  na  Figura  7.  O  parafuso  1 
precisa  ser  com micrômetro.  Utilize  o  gerador  de  áudio  com amplitude 
adequada4 de onda quadrada para modular – ON/OFF – o sinal. Se o gerador 
de RF utilizado não possibilitar  a modulação direta,  utilize um diodo PIN 
precedido  de  um  isolador  (ou  circulador)  entre  o  gerador  de  RF  e  o 
frequencímetro, conectando a ele o gerador de áudio gerando uma onda 
quadrada com níveis 0 V e –1 V – monitore com o osciloscópio. Inicialmente, 
coloque a maior atenuação possível no medidor de COE.

Observação: apesar dos níveis de potência utilizados não serem muito altos, 
evite olhar diretamente para a abertura do guia de onda quando o gerador 
estiver ligado e procure manter o atenuador calibrado em pelo menos 30 dB 
ou deixe o gerador de RF desativado (se disponível) ao trocar a terminação 
do guia de onda.

4 Para o gerador HP8350B deve-se utilizar um sinal de áudio com níveis TTL aplicado à entrada de modulação por 
pulso.
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2. Com o sensor de potência desconectado do guia de onda, “zere” o medidor 
de potência e, em seguida, efetue sua calibração. Descreva o procedimento 
utilizado, procurando explicar a sua necessidade.

3. Ajuste  a  frequência  do gerador  para  9,0  GHz,  modo CW,  com potência 
nominal de saída em 10 dBm (se disponível). Meça essa frequência com o 
frequencímetro  para  se  certificar  de  sua  precisão.  Ajuste  o  atenuador 
calibrado em 10 dB.

4. Ajuste a frequência de áudio (próximo de 1 kHz) e a banda do medidor de 
COE para maximizar o sinal do medidor, se necessário. 

5. Mantenha, inicialmente, os dois parafusos fora do guia de onda.

Figura 7-Diagrama de blocos da montagem em guia de onda.
O parafuso 1 precisa ser com micrômetro.

Medidas de potência CW e influência de reflexões

6. Ajuste a escala do medidor de potência para uma escala de 30 dBm (apenas 
para  medidor  com  escala  manual)  e  conecte  o  sensor  de  potência  à 
terminação  do  guia  de  onda.  Ajuste,  também,  o  fator  de  calibração 
correspondente à frequência de medida (Como?).

7. Anote o valor da potência medida, em mW e em dBm.

8. Meça o COE no guia fendido, explicitando o método utilizado.

9. Se o valor do COE medido for superior a 1,02, utilize o parafuso 2 para fazer 
o casamento, ajustando sua profundidade e sua posição. Anote o novo valor 
de COE e o novo valor da potência.

10.Movimente o detetor do guia fendido e verifique se há influência na medida 
de potência. Explique.

11.Retire a modulação, desligando o gerador de áudio (para geradores de RF 
com modulação interna por pulso) ou colocando o diodo PIN em aberto (-1 V 
DC para modulação com diodo  PIN),  e meça o novo valor  da potência. 
Explique.

12.Insira o parafuso 1 no guia de onda até que leitura do medidor diminua de 
0,3 dB, e  anote a profundidade do parafuso.  A posição do parafuso 
influencia a leitura do medidor? Por quê? De quantos dB é essa variação?
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13.Utilizando o valor do COE medido na carga no item 9,  qual deve ser o valor 
do coeficiente de reflexão do gerador,  ρg, nesta situação? Considere como 
gerador todo o trecho à esquerda do guia fendido.

14.Retire o parafuso 1 do guia de onda e insira, agora, o parafuso 2, até obter a 
mesma medida de potência (0,3 dB abaixo da potência máxima) do item 12, 
anote o valor dessa profundidade.

15.Se o casamento com o gerador for perfeito (COE =1) qual deve ser o valor 
do coeficiente de reflexão da carga,  ρL,  nessa situação? Considere como 
carga todo o trecho à direita do guia fendido.

16.Mantendo o parafuso 2 com a profundidade do item 14, insira, novamente, o 
parafuso 1 até a profundidade utilizada no item 12.

17.Desloque um dos parafusos (1 ou 2) ao longo do guia e meça a potência 
máxima e mínima e suas respectivas posições. O que está sendo simulado 
com esse procedimento?

18.Utilizando o ábaco da apostila, determine os valores máximo e mínimo da 
potência medida para os valores de ρL e  ρg calculados nos itens 13 e 15 e 
compare  com  os  valores  medidos  no  item  17.  Justifique  eventuais 
discrepâncias.

19.Retire o parafuso 1 do guia de onda, ligue novamente a modulação, e meça 
o COE no guia fendido. Compare com o valor previsto no item 15. Justifique 
eventuais discrepâncias.

Medida de potência média

20.Retire, novamente, a modulação e ajuste o parafuso 2 para obter máxima 
potência medida.  Como estamos sem modulação (modo CW) a potência 
medida (potência média) é igual à potência de pico neste caso.

21.Volte a ligar a modulação e meça a potência média para os seguintes casos:

● onda quadrada

● onda retangular com “duty-cycle” de 25 %

● onda retangular com “duty-cycle” de 75 %

22.Compare os valores do item anterior com os valores teóricos e justifique 
eventuais discrepâncias.

Medida de perda de inserção  

23.Desligue novamente a modulação.

24.Meça a potência fornecida pelo gerador conectando o sensor diretamente 
em sua saída (ajuste a escala do medidor para 30 dBm para medidor com 
escala manual) nas frequências de 9,0 GHz, 9,5 GHz e 10 GHz.

25.Repita o item anterior conectando o sensor ao cabo coaxial.
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26.Repita o item 24 conectando o sensor à terminação do trecho em guia de 
onda, colocando o atenuador calibrado em 0 dB.

27.Calcule as perdas de inserção do cabo coaxial e do trecho em guia de onda.

28.Repita o item 26 para o atenuador calibrado em 1 dB, 3 dB, 5 dB, 10 dB, 20 
dB e 30 dB. Comente os resultados.
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Figura 8: Máxima e mínima perda por descasamento em função do COE na carga e 
no gerador.
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