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Resumo 
 
 

Esta tese insere-se na área da Electrónica e Telecomunicações, mais 
precisamente na área da electrónica de radiofrequência.  
 
A necessidade de uma medição de potências mais correcta, tem vindo a 
aumentar ao longo dos tempos e as tecnologias de semicondutores têm vindo 
também a apresentar desenvolvimentos significativos, o que permitiu a 
implementação de díodos mais robustos e com uma gama de detecção de 
potência mais vasta. Quando estamos na presença de sinais RF de portadora 
simples o detector a díodos é uma mais-valia e a correcção da potência é 
relativamente simples de realizar. No caso de sinais modulados a utilização 
destes sistemas de medida implicam um maior cuidado no desenho dos 
circuitos. 
 
É objectivo desta dissertação o estudo de um detector de envolvente utilizando 
sensor a díodos, de forma a efectuar correctas medidas de potência de sinais 
modulados e posteriormente criar um modelo desse circuito com uma rede 
neuronal. 
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abstract 
 

This thesis fits in the area of electronics and telecommunications, particularly in 
the radiofrequency electronics.  
 
The need of correct power measurement has been growing through time and 
semiconductors technology also had a significant development. This allowed 
more robust diodes with higher detection range. The diode detector is the most 
valuable contribution, and power adjustment is easy to calculate when in 
presence of simple RF carrier signals. When modulated signals are present, 
the usage of these systems involves a delicate circuit design. 
 
The aim of this thesis is the study of an envelope detector, using a diode 
sensor, in order to make correct power measurements of modulated signals 
and subsequently create a model of that circuit with a neural network. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 
 

1.1 - Motivação 
 

O nível de potência de saída de um sistema ou componente é 

frequentemente um factor crítico no design e também de performance de 

quase todos os equipamentos de radiofrequência (RF) e microondas. 

A potência de saída condiciona directamente a área de cobertura de 

um transmissor, determina a capacidade de um receptor em extrair a 

informação desejada do sinal recebido. Num sistema de radiocomunicação 

é necessário que diversos componentes trabalhem em conjunto. Devido ao 

nível de potência do sinal ser tão importante para a grande maioria dos 

sistemas, é também crítico quando especificado nos componentes que irão 

ser integrados num sistema.  

Devido ao desenvolvimento dos sistemas RF e sua crescente 

utilização pelas pessoas no dia-a-dia, torna-se também importante 

efectuar medições do nível de radiação absorvida pelo corpo humano, 

tendo como finalidade estudar os efeitos desta na saúde.  

Quando estamos perante sinais modulados, o problema não linear 

apresenta alguma complexidade e a medida de potência destes, implica 

um maior cuidado no desenho dos circuitos. 

 

1.2 - Objectivos 
 

O objectivo desta dissertação é fazer o estudo de um circuito 

detector de envolvente, capaz de medir potências de saída de sinais 

modulados. 

Posteriormente a implementação do sistema numa rede neuronal de 

forma a obter um modelo para o circuito estudado anteriormente.  
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1.3 - Organização de conteúdos 
 

A dissertação encontra-se organizada em 7 capítulos. Nestes serão 

abordados os seguintes aspectos: 

• Capítulo 1 – Motivação para este trabalho e objectivos do mesmo. 

• Capítulo 2 – Importância de medidas de potência, conceitos a nível 

histórico, unidades e definições utilizadas e breve referência às 

tecnologias existentes. 

• Capítulo 3 – Descrição dos três tipos de sensores mais utilizados 

para efectuar medições de potência. 

• Capítulo 4 – Neste capítulo são apresentadas as simulações, as 

medidas efectuadas e resultados obtidos. 

• Capítulo 5 – Nesta secção é apresentada uma referência histórica 

das redes neuronais, classificação das mesmas e suas aplicações. 

• Capítulo 6 – Implementação da rede neuronal e resultados obtidos. 

• Capítulo 7 – Conclusão e trabalho futuro. 

 
Sempre que, ao longo deste trabalho, a tradução não exprima o 

significado original serão utilizados estrangeirismos, os quais são escritos 

em itálico. 

Ao longo da dissertação encontram-se acrónimos e siglas cujo 

significado é apresentado aquando a sua primeira ocorrência e também no 

início do trabalho, secção “Lista de siglas e acrónimos”. 

As referências bibliográficas utilizadas neste documento são evocadas 

entre parêntesis recto e apresentadas na secção Referências. 

 



        Medidas de Potência 

3 

Capítulo 2 - Medidas de Potência 

 

 

2.1 - Importância da medição de potências 
 

Tal como referido anteriormente, no ponto motivação, a medição de 

potências é de extrema importância num sistema RF ou microondas. 

A potência é tão importante que é frequentemente medida duas 

vezes em cada fase (concepção e utilização), primeiro pelo fabricante e em 

seguida pelo utilizador antes de o integrar num sistema. Muitos 

dispositivos são continuamente monitorizados durante uma operação 

ordinária. 

Níveis de potência demasiado baixos são afectados pelo ruído, 

porém, níveis demasiado elevados podem provocar a distorção do sinal 

devido ao funcionamento não linear dos circuitos. Níveis muito elevados 

podem mesmo causar danos físicos ao equipamento e colocar em risco os 

seus utilizadores. A medida de potência de RF é fundamental para se 

poder estudar a influência de tecnologias RF e microondas na saúde 

humana e em situações de análise da radiação absorvida pelo corpo 

humano. Estes estudos só serão válidos se os valores de potência medidos 

forem o mais coerente possível.  

Devido à complexidade e custo elevado dos sistemas é necessário 

conhecer a potência com exactidão de forma a maximizar e rentabilizar o 

investimento. 

 As várias medidas devem ser consistentes, dentro de incertezas 

aceitáveis. Estas incertezas de medida causam ambiguidades na 

performance dos componentes e sistemas.  
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2.2 - Breve nota histórica sobre medição de potência 
 

Desde o início da utilização e aplicações de sistemas RF e 

microondas, foi necessário determinar o nível de potência à sua saída. 

Muitas das técnicas eram bastante primitivas comparando com os 

standards actuais.   

Por volta de 1930, Sigurd e Russel Varian inventaram o “klystron 

microwave power tube”, no entanto foram utilizados díodos de detecção 

que não eram apropriados para frequências de microondas. Encontra-se 

mencionado em algumas fontes que Russell habilmente efectuou um 

pequeno furo numa posição adequada na cavidade da parede do klystron e 

juntamente posicionou um ecrã. Esta técnica era adequada para revelar 

se a cavidade estava em oscilação e para dar uma vaga indicação das 

mudanças do nível de potência quando eram ajustadas algumas 

condições. 

Algumas das primeiras medidas de sinais de sistemas de alta 

potência foram realizadas de modo a efectuar a absorção da maior parte 

da potência do sistema em algum tipo de terminação e medindo o 

aumento do calor em função tempo decorrido. Um exemplo simples usado 

em sistemas de radar de alta potência foi o calorímetro de água corrente. 

Este era fabricado com tubos de vidro ou material com poucas perdas 

dieléctricas. Como a água é um excelente absorvente da energia de 

microondas, para medir a potência era apenas necessário medir o 

aumento da temperatura da água à entrada e à saída e uma medida da 

corrente volumétrica em função do tempo decorrido. A parte útil desta 

técnica era que a água fluía também, movida pelo calor considerável da 

fonte a ser testada, e ao mesmo tempo media o parâmetro desejado. Isto 

era particularmente importante nas medidas em quilowatt e megawatt de 

microondas. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia de detecção por 

cristal cresceu desde os primeiros cat-wiskers de galena. Os detectores 

começaram a tornar-se mais robustos e a funcionar para frequências mais 
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elevadas de RF e microondas. Estes eram mais adequados para linhas de 

transmissão, e usando técnicas de comparação com detectores sensíveis, 

a potência de microondas desconhecida podia ser medida tendo em conta 

valores de potência fornecidos por geradores de sinais calibrados. 

 Os métodos de substituição de potência emergiram com a chegada 

de elementos sensores designados para acoplar potência de linhas de 

transmissão a elementos sensores muito pequenos. 

Barreters eram elementos de coeficiente de temperatura positiva, 

tipicamente fusíveis metálicos, mas estes eram frustrantemente frágeis e 

fáceis de queimar. Os sensores de termistores exibiam um coeficiente de 

temperatura positiva e eram muito mais robustos. Incluindo estes 

elementos sensores, como um dos ramos de uma ponte equilibrada de 

quatro ramos, a componente DC ou a potência AC de baixa frequência 

podiam ser retiradas como potência RF/microondas aplicada, mantendo o 

equilíbrio da ponte produzindo uma substituição no valor de potência. 

Durante as décadas de 50 e 60, sensores de termistores coaxiais e 

de onda guiada foram a tecnologia mais utilizada. No início da década de 

70 aparecem os sensores de termopar e também a instrumentação digital. 

Isto conduziu a uma família de medidores de potência que eram 

extremamente duradouros. 

Calorímetros comerciais também tiveram lugar nas medições 

iniciais. Os calorímetros secos absorviam potência do sistema e por 

medição do aumento do calor em função do tempo decorrido, era possível 

determinar a potência do sistema. 

Actualmente os sensores mais utilizados em medidores de potência 

são os termistores, termopares e díodos. Todas estas tecnologias serão 

melhor definidas mais à frente. 
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2.3 - Unidades e definições 
 

Watt 

O Sistema Internacional de Unidades (SI) estabeleceu o Watt como 

unidade de potência. Um Watt é um joule por segundo. 

 

dB 

Em muitas situações, como por exemplo medição de ganho ou 

atenuação, a razão entre duas potências, ou potência relativa é 

frequentemente preferível à potência absoluta. Potência relativa é 

portanto, a razão de uma potência (P) e uma outra potência de referência 

(Pref). Esta unidade é adimensional, visto que é o quociente de duas 

potências com unidades iguais. 

dB é portanto definido como: 

�� � 10 log	
� ����� 
O uso de dB tem duas grandes vantagens, a primeira é apresentar uma 

gama de valores utilizados mais compacta e a segunda é quando é 

necessário calcular o ganho de vários dispositivos no mesmo sistema, a 

multiplicação dos ganhos pode ser substituída pela soma dos ganhos em 

dBs. 

 

dBm 

Um uso mais frequente de valores de potência levou ao uso de uma 

outra unidade, dBm. Esta unidade é semelhante à anterior, com a 

diferença que neste caso a Pref é sempre 1mW: 

 

�� � 10 log	
� �1��� 
 

Nesta expressão a potência P tem que ser sempre referida em miliwatt e 

é a única variável, daí se nota que dBm é uma medida de potência 
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absoluta. Apresenta a vantagem de possuir uma gama de valores mais 

compacta e apresenta também a vantagem de fácil leitura, tendo em conta 

que dBm siginifica “dB acima de 1 mW”, sendo um valor positivo. No caso 

em que temos valores negativos de dBm é interpretado como “dB abaixo 

de 1mW”. 

 
Potência instantânea 

Em cada instante de tempo a potência calcula-se a partir da tensão e 

da corrente multiplicando uma pela outra. 

 

���� � ���� � ���� 
 

Potência activa 

Neste caso fala-se de uma potência sinusoidal. O valor médio é 

proporcional aos valores eficazes da tensão e corrente e ao desfasamento 

entre elas. 

 

Figura 1 – Potência activa 

 
Utilizado em CW (continuous wave) pois não varia no tempo. 

 

� � ��� � ��� � cos ��� 
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Potência envolvente 

Em radiocomunicações a informação a transmitir é usada para 

modular um sinal sinusoidal (portadora). A potência deixa de ter um 

carácter estacionário com uma forma sinusoidal e uma componente 

contínua. Não faz sentido o uso da potência activa como forma de 

caracterizar o sinal. Esta potência é representada por Pe(t) e é a média da 

potência instantânea durante um período da portadora. 

 

 

 

Figura 2 - Potência envolvente Pe(t) 

 

 

Potência média  

O termo “potência média” é muito popular e é usado para definir quase 

todos os sistemas RF e de microondas. É definida como o integral da 

potência instantânea durante um número inteiro de períodos da 

moduladora. A potência média é igual à média da potência envolvente. 

 

 

�� !��� � 1" # $�� % &��&
' ()

–' ()
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Potência envolvente de pico 

É representada por PEP e é o valor máximo da potência envolvente. 

Potência envolvente de pico é um termo que descreve a potência máxima, 

é o valor máximo da potência envolvente. 

 

 

Figura 3 - Potência envolvente de pico PEP 

 

Potência de impulso 

É utilizada em esquemas de multiplexagem temporal (TDMA) em 

que ocorrem surtos de potência como por exemplo GSM (Global System for 

Mobile Communications), NADC (North American Digital Cellular), 

Bluetooth, etc. 

 

Figura 4 - Potência de impulso 
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Nesses casos tem interesse a especificação da potência de impulso 

(Pp) que é o valor médio da potência durante um impulso. 

 

 

Figura 5 - Potência de impulso contabilizando imperfeições de impulso 

 

Quando o duty cycle é bem definido, pode-se calcular a potência de 

impulso a partir da potência média. 

Permite o uso de equipamento menos dispendioso e contabiliza 

todas as imperfeições do impulso.  

 

P, � P-./t, T)  

 

2.4 - Formas de onda e sinais múltiplos 
 

O recente aumento de novos sistemas RF e microondas que 

dependem de outros formatos de sinais que não impulsos simples ou 

modulação AM/FM fizeram com que as técnicas de medição de potência se 

tornassem mais críticas e complexas. Sistemas modernos utilizam 

modulações digitais como por exemplo PSK (phase shift keying) e outros 

formatos complexos que dificultam a escolha do sensor a utilizar. Os 

populares sensores de díodos são mais procurados devido à sua ampla 

faixa dinâmica.  
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2.5 - Três tipos de sensores de potência 
 

Há três métodos vulgares para medir potência média a frequências 

RF e microondas. Cada um deles utiliza um diferente dispositivo que 

converte potência RF para um sinal de baixa frequência ou DC 

mensurável. Os dispositivos são termistor, termopar e díodo detector. No 

capítulo 3 todos eles serão explicados em pormenor. Cada um deles 

apresenta vantagens e desvantagens relativamente aos outros.  

 

2.6 - Parâmetros chave dos sensores de potência 
 

Existe, provavelmente, uma incompatibilidade entre a impedância 

característica da fonte RF ou linha de transmissão e a impedância de 

entrada do sensor. Deste modo, alguma da potência que incide no sensor 

é reflectida para o gerador em vez de ser dissipada no sensor. A relação 

entre potência incidente (Pi), potência reflectida (Pr) e potência dissipada 

(Pd) é: 

�2 �  � 3  �4 

 

A relação entre Pi e Pr para um sensor em particular é dada pela 

magnitude do coeficiente de reflexão do sensor (ρ): 

 

�2 �  5(.  �4 

 

A magnitude do coeficiente de reflexão é um parâmetro muito 

importante para um sensor de potência, visto que pode contribuir para a 

existência de erro. Um sensor ideal teria um coeficiente de reflexão igual a 

zero. 

 Um comportamento não ideal acontece quando a potência RF é 

dissipada em sítios que não o sensor. Apenas a potência dissipada no 

sensor é medida. Este efeito é definido como eficiência efectiva do sensor 
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ηe. Uma eficiência de 1 (100%) significa que toda a potência é absorvida 

pelo sensor e por conseguinte medida. 

 O parâmetro mais frequentemente utilizado na caracterização de um 

sensor de potência é o factor de calibração Kb. Este factor é uma 

combinação dos dois parâmetros descritos acima do seguinte modo: 

 

78 �  9��1 % 5(� 
 

Se um sensor tiver Kb=0,90 (90%) o medidor de potência indicará um valor 

de potência 10% abaixo do valor de potência incidente. Usualmente os 

medidores de potências mais evoluídos tendem a corrigir este erro tendo 

em conta os parâmetros acima descritos. 

 

2.7 - Standards de potência e possibilidade de ser 

aproximadamente mensurada 

 
Visto que as medidas de potência revelam tanta importância é de 

valor que estas medidas possam ser refeitas em diferentes condições e 

lugares. Isto requer equipamento preciso, e exactidão nas técnicas de 

medição. Para que isso aconteça é necessário definir convenções. Nos 

Estados Unidos da América foi estabelecida pelo NIST (National Institute 

of Standards and Technology) que mantém a referência nacional de 

standards na forma de vários microcalorímetros de microondas para 

diferentes bandas de frequências. 
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Capitulo 3 - Sensores 

 

 

3.1 - Termistores 
 
 Sensores Bolómetros, especialmente termistores, marcaram uma 

posição importante nas medições de potência de RF e microondas. Nos 

últimos anos os termopares e as tecnologias com díodos foram as mais 

utilizadas devido à sua maior sensibilidade, maior gama dinâmica e 

maiores capacidades de potência. No entanto os termistores são ainda 

utilizados como sensores de potência devido à sua capacidade de 

substituição de potência DC. 

 

3.1.1 - Princípio de funcionamento 

 
 Bolómetros são sensores de potência que operam mudando a 

resistência consoante mudanças de temperatura. A variação de 

temperatura resulta da conversão de energia RF, ou microondas, em calor 

no elemento bolométrico. Há dois tipos principais de bolómetros, os 

barreters e os termistores.  

Um barreter é um fio fino que tem um coeficiente de temperatura da 

resistência positivo. Estes sensores já não são utilizados. 

Os termistores são semicondutores com um coeficiente de 

temperatura negativo. O sensor termistor utilizado em medição de 

potência RF é uma pequena esfera de óxidos metálicos tendo 0,4 mm de 

diâmetro, usualmente. Deste modo a técnica de ponte-equilibrada 

mantém sempre o termistor com resistência (R) constante. Quando a 

potência RF é dissipada no termistor, há uma tendência para que R baixe, 

a potência de bias é então retirada em igual quantidade para que a ponte 
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se mantenha em equilíbrio e para que a R não varie. Esse decremento da 

potência de bias determina a potência de RF. 

 

3.1.2 - O uso de termistores como sensores de potência 

 

 Os termistores são montados em estruturas coaxiais, portanto são 

compatíveis com os sistemas de linhas de transmissão frequentemente 

utilizados para frequências RF e microondas. Os sensores termistores 

modernos dispõem de um segundo conjunto de termistores de 

compensação para corrigir as variações da temperatura ambiente. 

 Tal como já foi referido no ponto anterior, muitas vezes são 

utilizados circuitos em ponte no uso destes sensores. Inicialmente os 

circuitos utilizados eram simples, como por exemplo a ponte de 

Wheatstone, que eram equilibradas manualmente. Mais tarde apareceram 

pontes automaticamente equilibradas, o que permitiu grandes melhorias 

em termos de funcionamento.  

A grande popularidade destes sensores advém do facto de ter sido 

impulsionado para utilização exclusiva como um complemento para 

transferir standards de potência dos NMIs (National Metrology Institute) 

para laboratórios vulgares. O uso destes sensores permite medições do 

factor de calibração mais precisas visto que a componente DC pode ser 

medida, com uma incerteza muito pequena, por dispositivos externos tal 

como o voltímetro digital. Estes sensores têm a vantagem de ser 

facilmente transportados e as tecnologias foram aceites por todo o mundo.  
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3.2 - Termopares  
  

Os termopares passaram a ser a tecnologia escolhida para detecção 

de potência RF e microondas desde a sua introdução em 1974. As duas 

maiores razões para que isto acontecesse foram possuir maior 

sensibilidade que a tecnologia anterior (termistores) e ter uma 

característica de detecção de lei quadrática. Visto que os termopares são 

sensores baseados em calor, estes são “detectores de média”. Isto faz deles 

recomendáveis para todos os tipos de sinais desde onda contínua (CW) até 

sinais de modulação digital complexa. Apresentam também maior 

robustez do que os termistores e uma incerteza de medida mais baixa 

devido ao facto de ter melhor SWR (standing wave ratio). 

 A evolução dos termopares é o resultado da combinação da 

tecnologia de filme fino com a de semicondutores, para fornecer um 

sensor de potência minucioso, robusto e de fácil reprodução. 

 

3.2.1 - Princípio de funcionamento 

  

Os termopares são baseados no facto de metais diferentes gerarem 

tensão devido a diferenças de temperatura entre uma junção fria e outra 

quente dos referidos metais. Pode-se considerar o seguinte exemplo, uma 

haste metálica longa é aquecida do lado esquerdo conforme ilustrado. 

 

Figura 6 - Aquecimento de um dos lados haste metálica e campo eléctrico gerado 
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O aumento de temperatura faz com que exista uma agitação a nível 

dos electrões do lado esquerdo, o que faz com que alguns desses electrões 

se libertem dos átomos. O aumento da densidade de electrões livres à 

esquerda causa uma difusão em direcção ao lado direito. Existe também 

uma força que induz os iões positivos para a direita, no entanto eles estão 

fixos na estrutura metálica e não podem migrar. 

Cada electrão que se liberta e se desloca para o lado direito, deixa 

para trás um ião positivo. Cada um destes iões tende a atrair o electrão de 

volta, com uma força dada pela lei de Coulomb. A haste metálica atinge a 

estabilidade quando a força de indução provocada pelo aumento de 

temperatura está em equilíbrio com a lei de Coulomb. A força à esquerda 

pode ser representada como um campo eléctrico com sentido para o lado 

direito. O campo eléctrico, ao longo da haste, dá origem a uma fonte de 

tensão chamada força electromotriz de Thomson (Thomson emf). O mesmo 

princípio aplicado a uma junção de dois metais distintos, com densidades 

de electrões livres diferentes em cada um dos metais dá origem a uma 

emf. Este fenómeno é denominado por efeito Peltier. 

Um termopar é usualmente um circuito de dois materiais diferentes.  

 

 

Figura 7 - Equema de um termopar 

 

Apenas uma das junções do metal é exposta ao calor. Se a malha 

permanecer fechada, a corrente fluirá apenas na malha, enquanto as 

junções permanecerem a diferentes temperaturas. Se a malha for 

quebrada para inserir um voltímetro, este medirá a emf. Uma malha de 

termopar usa tanto o efeito Peltier como a Thomson emf para produzir 
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tensão termoeléctrica. O efeito total é conhecido como efeito de Seebeck 

(Seebeck emf). 

 Por vezes alguns pares de termopares são ligados em série e 

fabricados de modo a que apenas a primeira junção de cada par seja 

exposta ao calor. Deste modo a emf produzida por um termopar vai é 

adicionada à emf do termopar seguinte e assim por diante, produzindo 

uma maior saída termoeléctrica. Este tipo de agregação de termopares 

designa-se termopilha.  

Os primeiros termopares utilizados para detecção de potência RF 

eram frequentemente construídos com os metais bismuto e antimónio. 

Para aquecer uma junção na presença de energia RF, a energia era 

dissipada numa resistência construída com os metais que compõem a 

junção. A resistência metálica tinha que ser pequena em comprimento e 

secção recta, no entanto tinha que ser suficientemente grande para que 

fosse adequada a uma terminação de uma linha de transmissão. A junção 

necessitava, no entanto, de produzir uma alteração de temperatura 

mensurável que correspondesse à variação de potência a ser medida. A 

técnica mais utilizada para na construção destes termopares metálicos era 

a de filme fino, no entanto este tipo de termopares tendia a ter reactâncias 

parasitas. Posteriormente, termopilhas maiores, que tinham melhor 

sensibilidade, apresentavam uma tendência a para serem afectadas por 

efeitos reactivos a frequências microondas e RF, visto que as dimensões 

dos dispositivos tornaram-se demasiado grandes para uma boa 

correspondência de impedâncias a elevadas frequências de microondas. 

 

3.2.2 - O uso de termopares como sensores de potência 

 
 O sensor termopar foi projectado para aproveitar as vantagens das 

tecnologias de semicondutores e de filme fino. A figura 8 apresenta um 

dispositivo que consiste em dois termopares num único circuito integrado. 

O material mais utilizado é silicone. 
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Figura 8 - Fotografia de um sensor utilizando dois termopares e uma fina estrutura de 
silicone 

 

O principal elemento é a estrutura de silicone do tipo-p que suporta uma 
fina camada de silicone tipo-n. A figura 9 apresenta um corte seccional de 
um desses termopares.  
 

 

Figura 9 - Corte seccional de um termopar 

 À medida que a resistência converte energia RF em calor, o centro 

do chip, que é muito fino, aquece que a margem exterior por duas razões. 

Primeiro, a forma da resistência causa densidade de corrente e faz com 

que o calor gerado seja maior no centro do chip. Segundo, as margens 

exteriores do chip são grossas e bem arrefecidas. Existe um gradiente 
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térmico no chip que dá origem a uma emf termoeléctrica. A junção quente 

é a ligação da resistência ao silicone no centro do chip. A junção fria é 

formada pelas margens exteriores do chip de silicone entre o ouro e a 

difusa região de silicone. 

 A camada fina é muito importante, porque a saída do termopar é 

proporcional à diferença de temperatura entre a junção fria e a junção 

quente.  

 A principal característica de um sensor termopar para medir 

potência de alta frequência é a sensibilidade que apresenta. 

  

3.3 - Díodos  
  

 Os díodos rectificadores têm sido usados como detectores para 

medidas de potência relativa de RF e microondas. Os primeiros díodos 

eram utilizados sobretudo para detecção de envolvente e componentes não 

lineares em receptores super-heterodinos. Para medidas de potência 

absoluta, no entanto, a tecnologia com uso de díodos tem sido limitada 

principalmente para frequências RF e microondas. 

 Díodos de alta frequência começaram com a tecnologia ponto-

contacto, que evoluiu dos cristais de galena e cat-whiskers das primeiras 

comunicações rádio. Os díodos ponto-contacto eram extremamente frágeis 

e apresentavam algumas variações com o tempo. A tecnologia de díodos 

low-barrier Schottky (LBS) veio permitir a construção díodos com junções 

metal-semicondutor, para frequências microondas. Estes díodos 

apresentavam uma maior robustez e uma maior consistência de díodo 

para díodo. Foram introduzidos como sensores de potência em 1974 e 

permitiam detectar e medir potência de -70 dBm (100pW) a frequências 

superiores a 18GHz. 
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3.3.1 - Princípio de funcionamento 

 
 Os díodos convertem sinais AC para DC por meio das suas 

propriedades de rectificação, que surgiu da sua característica tensão-

corrente (i-v) não linear. Isto faz parecer que um normal díodo de junção 

p-n, quando convenientemente embalado, seria um detector RF sensível. 

Contudo os efeitos de carga armazenados limitam a largura de banda da 

junção p-n. Os díodos Schottky barrier não armazenam carga na sua 

junção, mas muitos deles têm uma impedância extremamente alta para 

níves de sinal baixo.  

 Junções metal-semicondutor, exemplificadas pela tecnologia ponto-

contacto, exibem um potencial de barreira baixo através da junção, com 

uma voltagem avançada de cerca de 0,3V. Estas têm performance RF e 

microondas superior, e eram populares nas primeiras décadas de 

utilização. Os díodos LBS, que são junções metal-semicondutor 

sucederam aos ponto-contacto e melhoraram significativamente a 

confiança e a repetição de medidas. A figura abaixo mostra a 

característica i-v de um díodo com uma junção LBS. 

 

 

Figura 10 - Característica rectificadora de um díodo LBS 

 
  Os díodos fabricados actualmente exibem características muito 

mais estáveis relativamente ao tempo e temperatura. As técnicas de 
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correcção de dados e compensação, com características muito mais 

estáveis, podem tirar partido da gama completa de 90 dB de detecção.  

 A figura abaixo (figura 11) apresenta um circuito simples com um 

díodo para detecção de sinais RF de baixo nível. A detecção ocorre porque 

o díodo apresenta uma característica não linear de i-v. A tensão através do 

díodo é rectificada e resulta daí uma tensão DC à saída.   

 

 

Figura 11 - Circuito com um díodo detector e fonte com igual resistência 

 

 Se a resistência do díodo para sinais RF igualar a resistência do 

gerador, um valor de potência RF recebida pelo díodo vai ser máximo. No 

entanto, à medida que a tensão RF é entregue ao díodo, esta tensão é 

detectada eficientemente. A resistência dos díodos para pequenos sinais 

RF, é tipicamente superior a 50Ω e uma resistência separada 

correspondente é usada para definir a impedância de entrada do sensor 

de potência. A potência máxima é transferida para o sensor quando a 

resistência deste para baixas tensões RF iguala a resistência da fonte. 

 O valor de corrente se saturação desejado, Is, pode ser obtido 

construindo um díodo com materiais adequados que tenham uma baixa 

barreira de potencial na junção. Junções metal-semicondutor de Schottky 

podem ser projectadas para essa barreira de potencial desejada. 

 

3.3.2 - O uso de díodos como sensores de potência 

 
 A precisão no processo de fabrico de semicondutores permitiu que 

os díodos Schottky atingissem melhor repetitibilidade nas medidas e, 

devido ao aumento da área de junção, também atingissem maior robustez. 

A tecnologia de semicondutores de Arseneto de Galio (GaAs) evoluiu na 
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década de 80. Estes componentes apresentam maior performance do que 

os de silicone a frequências microondas. Um processo de fabrico de díodos 

sofisticado, conhecido por planar-doped-barrier (PDB), trouxe vantagens 

reais na detecção de potência. A figura seguinte apresenta um corte 

seccional de dois tipos de junções de díodos, low-barrier Schottky e planar-

dopped barrier.  

 

Figura 12 - Corte seccional de dois tipos de díodos (a) - LBS (b) – PDB 

 
Uma característica importante dos díodos PDB é que o dispositivo 

pode ser projectado para ter uma capacidade na junção, C0, que é 

extremamente pequena mas também praticamente independente da 

tensão de bias. C0 é também independente do tamanho da superfície de 

contacto de metal. Em resultado da estabilidade da relação entre C0 e a 

tensão de bias, a relação entre a característica quadrática e a frequência 

deste dispositivo é significativamente mais constante do que a dos 

dispositivos metal-semicondutor.  

  Um díodo PDB é de longe menos sensível que um díodo de normal 

de junção p-n devido à camada intrínseca. Num díodo de junção p-n a 

capacidade equivalente da junção muda com o nível de potência, mas 

num díodo PDB a capacidade da junção é determinada pela camada 

intrínseca, que permanece praticamente constante.  
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 Um díodo PDB é 3000 vezes (35 dB) mais eficiente numa conversão 

RF para DC quando comparado com um sensor termopar referido no 

ponto anterior. 

 As tecnologias de processamento digital de sinal e semicondutores 

de microondas avançaram de tal modo que melhoraram o desempenho e 

as capacidades estão disponíveis para medir e detectar potência com uma 

maior precisão. Os novos díodos, sensores de potência, permitem agora 

efectuar medições numa gama dinâmica de potências de -70 a +20 dBm, 

uma gama impressionante de 90dB. Isto permite que os novos sensores 

sejam usados em aplicações de onda contínua que anteriormente 

requeriam o uso de dois sensores separados. 

 

3.3.3 - Impacto da não linearidade do díodo e problemas na medida 

de potência de sinais modulados  

 Um detector a díodos pode ser representado por: 

 

Figura 13 - Esquema de um detector a díodos 

 
A corrente de saída pode ser dada por: 

 

:��� � �� ;< ==> % 1? @ A	B��� 3 A(B���( 3 C 
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Depois de convenientemente filtrada a tensão DC proporcional à potência 

é: 

:KL��� @ A( D(
2  

 

Na prática conforme o sinal de RF aumenta de potência, a curva de 

saída do díodo desvia-se da característica quadrática, aumentando assim 

o valor do erro de medida de potência à saída do sistema. 

 

Figura 14 - Característica quadrática e curva de saída de um díodo 

 
No caso de sinais modulados, o problema não linear é ainda mais 

complexo, pois o sinal de saída depois de filtrado consiste em: 

 

B��� � D	 sin�G	�� 3 D( sin�G(��       
 

 :��� � A( MDN(2 3 DO(2 3 D	D( sinH�G( % G	���IP 
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Pode-se observar neste caso um sinal DC proporcional à potência 

RF e um sinal de banda base que pode degradar e criar erros de ordem 

mais elevada devido ao sistema não linear. A este efeito do sinal de banda 

base chama-se de fenómeno de memória. Na prática este sinal pode-se 

misturar na saída de acordo com a impedância à banda base e reflectir-se 

num erro de medida DC ou seja da potência. 
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Capitulo 4 – Simulações medidas e 

resultados 

 
 

4.1 - Detector de envolvente 
 

 

O circuito de detecção de envolvente é constituído, essencialmente, 

por um díodo, um condensador e uma resistência.  

 O princípio do detector de envolvente baseia-se no facto, de o díodo 

ser um dispositivo rectificador, que entra em condução quando 

directamente polarizado, e que passa ao estado de corte quando 

inversamente polarizado. A presença do circuito RC devidamente 

dimensionado, permite que o sinal rectificado apareça praticamente 

constante na saída do detector durante o período da portadora, variando 

apenas com o sinal modulante. 

 

 

O detector de envolvente realiza a desmodulação do sinal. O 

esquema do circuito do detector de envolvente, retirado do software de 

simulação ADS (Advanced Design System) é apresentado na figura 

seguinte: 
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Figura 15 - Detector de envolvente 

 

 

 

O esquema típico de um detector de envolvente é apresentado na 

figura seguinte (figura 16). Além do díodo, e do paralelo RC, existem 

outros componentes que asseguram o funcionamento do detector. É 

necessário incluir no circuito do detector de envolvente uma malha de 

adaptação para minimizar as perdas por reflexão e proporcionar a máxima 

transferência para a carga, e um circuito de polarização que permite 

diminuir a resistência da junção Rj e assim aumentar a sensibilidade de 

tensão do detector. 
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O funcionamento deste circuito pode ser analisado considerando 

dois circuitos equivalentes. Um representa o circuito equivalente visto da 

entrada do sinal RF, e outro representa o circuito equivalente visto pelo 

sinal banda base rectificado pelo díodo. Estes circuitos equivalentes são 

apresentados de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinal 
RF 

Malha de 
adaptação 

Rs 

Ca 

Rj 

Cj 

Sinal 
RF 
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desmodulado 
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Ca Cb Rl 

Rb 

Figura 16 - Esquema típico de um detector de envolvente 

Figura 17 - Circuito equivalente para RF 
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Analisando o circuito equivalente na entrada RF, observa-se que o 

condensador Ca, que representa uma baixa impedância para o sinal RF, 

uma vez que a frequência do sinal RF é elevada (5.8 GHz), permite fechar 

o circuito para o sinal RF, não afectando o circuito do sinal de banda 

base, uma vez que aparece como uma alta impedância para este circuito. 

No circuito equivalente para o sinal de banda base pode-se observar 

que a bobine RFC representa uma baixa impedância para o sinal de banda 

base, uma vez que a frequência do sinal de banda base é reduzida, 

permite fechar o circuito para o sinal de banda base, não afectando o 

circuito do sinal de RF, uma vez que aparece como uma alta impedância 

para este circuito.  

  O circuito de detecção de envolvente foi implementado de acordo 

com as considerações anteriormente referidas. De forma a facilitar a 

explicação do funcionamento do circuito optou-se pela sua separação em 

blocos, focando separadamente a função de cada um deles. De seguida 

são referidos os diversos blocos constituintes do circuito e explicada a sua 

função: 

Rj 

Rl Cb Ca Sinal 
desmodulado 

Ev 

Figura 18 - Circuito equivalente para sinal banda base 
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Figura 19 - Blocos constituintes do detector de envolvente 

 

Circuito de detecção 

 O bloco designado por circuito de detecção é formado pelo díodo, 

por um condensador e uma resistência. Devido à não linearidade do 

díodo, o sinal modulante é extraído do sinal modulado a 5.8 GHz, 

aparecendo nos terminais do condensador e resistência.  

 O dimensionamento dos componentes foi realizado com recurso a 

simulação, tendo em consideração que a resistência deveria apresentar 

um valor elevado relativamente a resistência da junção Rj (8,7 kΩ, com 

uma polarização de 3 µA), de forma a maximizar a sensibilidade de 

tensão. 

 

 Circuito de polarização do díodo 

 O circuito de polarização é constituído por uma resistência, à qual é 

aplicada uma tensão de 5 V. O objectivo deste circuito é polarizar o díodo 

com uma corrente de 3 µA, de forma a maximizar a sensibilidade de 

tensão do detector. A utilização de uma corrente de polarização de 3 µA 

para máxima sensibilidade é recomendada no datasheet do díodo. 

 A resistência do circuito de polarização foi dimensionada em 1 MΩ, 

proporcionada uma corrente de aproximadamente 3 µA no díodo. 
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Ligação à massa para DC e sinal 

 A ligação à massa para DC e sinal é realizada através de uma linha 

de transmissão de comprimento λ/4 ligada à linha de transmissão do 

sinal, em que λ representa o comprimento de onda. Na extremidade da 

linha de λ/4 é colocado um stub em borboleta de comprimento λ/4, 

fazendo deste ponto um curto-circuito para RF (5.8 GHz), o que implica 

que na outra extremidade da linha de λ/4 apareça como um circuito 

aberto para RF (5.8 GHz), apresentando-se como um curto-circuito para o 

sinal de banda base e DC permitindo fechar assim o circuito de detecção e 

polarização. 

 

Ligação à massa para 5.8 GHz 

 A ligação à massa para 5.8 GHz é realizada através de um stub em 

borboleta, com comprimento λ/4 colocado a uma distância de λ/2 do 

díodo, fazendo deste ponto da linha um curto-circuito para 5.8 GHz, 

sendo replicado na saída do díodo (distância de λ/2), fechando assim o 

circuito de RF (5.8 GHZ), sendo que o stub constitui uma alta impedância 

(circuito aberto) para DC e sinal de banda base. 

 

Malha de adaptação 

 A realização de uma malha de adaptação tem como objectivo 

adaptar a impedância do díodo para uma linha de transmissão com uma 

impedância característica de 50 Ohms, de forma a eliminar a ocorrência 

de reflexão na extremidade da linha e maximizar a transferência de 

potência entre a antena e o díodo. 

 Para realizar a simulação do circuito de detecção de envolvente 

procedeu-se à modelação do díodo através dos parâmetros SPICE, 

especificados na datasheet do fabricante. A adaptação foi realizada para a 

frequência de 5.8 GHz. 
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4.2 - Modelo DAFdiode 
  

O díodo seleccionado para o detector de envolvente foi um díodo 

Schottky da família HSMS-286 da Agilent1. A família HSMS-286 é 

recomendada para aplicações de detecção de sinal com um nível de 

potência baixo (inferior a -20 dBm) e frequência de operação elevada 

(acima de 1.5 GHz).  

 

 

 

 

Os díodos Schottky são usados para detectar pequenos sinais com 

uma potência próxima da potência de ruído. Para uma potência inferior a 

-20 dBm, os díodos Schottky apresentam à saída uma tensão que varia 

linearmente com a potência de entrada (Vo=γ Pin), atribuindo assim a 

designação de região de lei quadrática, à região de potências inferior a -20 

dBm. Para potências acima de -10 dBm a tensão à saída varia linearmente 

com a tensão de entrada, sendo esta região designada de região linear.  

De seguida é apresentada uma análise do funcionamento do díodo, 

abordando os parâmetros essenciais que influenciam o projecto do 

detector de envolvente. 

Rs é a resistência parasita do díodo, onde ocorrem perdas por 

dissipação de calor, Cj, a capacidade parasita da junção, que depende da 

espessura da camada epitaxial e do diâmetro do contacto de Schottky, e 

que provoca uma perda do sinal devido à corrente que flui naquele ramo, e 

                                                           
1 O datasheet do díodo. a Application Note 923 “Schottky Barrier Diode Video Detectors” e Application Note 963 “Impedance 
Matching Techniques for Mixers and Detectors” encontram-se em anexo. 

Rs Rj 

Cj 

Figura 20 - Circuito equivalente do diodo Schottky 
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Rj, a resistência da junção, que é onde ocorre a rectificação do sinal, e 

cujo valor depende da corrente que percorre díodo.  

A sensibilidade de tensão é uma característica importante utilizada 

para descrever o desempenho de díodos detectores. Este parâmetro 

corresponde ao declive da curva da tensão do detector em função da 

potência de entrada do sinal, 

Vo=γPin 
 
 

 A carga imposta pelo díodo deverá ser adaptada para a 

impedância da linha de transmissão para que não ocorram perdas por 

reflexão.  

O modelo DAFdiode foi desenvolvido pela Universidade de Vigo de 

modo a melhorar a performance do díodo referido acima. Ao efectuar as 

simulações verificou-se que os resultados obtidos utilizando o modelo do 

díodo com as especificações do datasheet, eram bastante diferentes dos 

obtidos na prática. A figura seguinte mostra a topologia do mesmo: 

 
Figura 21 - Topologia do modelo DAFdiode 
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4.3 - Simulações e medidas 
  

 As simulações foram efectuadas com o software Agilent EEsof ADS. 

Foi efectuada uma simulação Harmonic Balance. Este tipo de simulação 

permite fazer uma análise no domínio da frequência do circuito.   

A figura seguinte mostra o circuito utilizado nas simulações. 

 

 

 

Figura 22 - Circuito simulado 

 

 
Foram efectuadas duas simulações, na primeira usou-se o díodo 

com as características referidas pelo fabricante no datasheet, na segunda 

utilizou-se o modelo DAFdiode. De seguida foram efectuadas medidas com 

o circuito implementado (Figura 21).  
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Figura 23 - Circuito utilizado nas medições 

 
Nas simulações foi tido em conta atenuação dos cabos para que os 

valores de simulações e medidas fossem o mais real e comparável possível. 

No que diz respeito à performance do sistema, é feita uma 

simulação com um sinal de 1 tom (one tone harmonic balance) na entrada 

a uma frequência de 5,8 GHz. A potência de entrada (Pin) varia de -30,5 

dBm a 14,5 dBm com passos de 2dBm.  

Nas simulações com 2 tons, diferentes pares de frequências foram 

utilizados para analisar o desempenho do circuito. Estes pares foram:  

• 5,8 GHz e 5,8002 GHz;  

• 5,8 GHz e 5,8005 GHz; 

• 5,8 GHz e 5,801 GHz: 

• 5,8 GHz e 5,802 GHz. 

Para a análise da componente DC à saída, Pin varia de -36 dBm a 9 

dBm e para efectuar medidas práticas foi utilizado um multímetro. Para a 

análise de potência à saída, Pin varia de -30dBm a 8dBm e foi utilizado 
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um analisador de espectros. A análise da potência à saída foi efectuada 

para banda base, primeiro e segundo harmónicos.  

 

4.4 - Resultados 
 

 Tal como referido anteriormente, as primeiras simulações e medidas 

foram efectuadas com uma fonte de potência de um tom a uma frequência 

de 5,8GHz.  

Pretendia-se com estas simulações, obter a componente DC à saída.  

 

No gráfico abaixo podemos ver os resultados obtidos para as 

simulações do circuito em ADS com o díodo do fabricante (verde), o 

modelo DAFdiode (vermelho) e as medidas reais (azul). 

  

 
Figura 24 - Saída DC, sendo a entrada fonte de potência de 1 tom 
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Efectuaram-se as mesmas simulações e medidas que no caso 

anterior, mas utilizando uma fonte de potência de dois tons com um 

espaçamento de frequência (∆ω) de 200 KHz. As frequências utilizadas 

foram 5,8 GHz e 5,8002 GHZ.  

 

As mesmas medidas e simulações foram efectuadas, circuito com 

díodo do fabricante, modelo DAFdiode e medidas reais. 

 

 

 

Figura 25 - Saída DC sendo a entrada uma fonte de potência de 2 tons 
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Após ter os resultados para a componente DC à saída, efectuaram-

se novas medidas e simulações de modo a obter a potência de saída à 

banda base, primeiro e segundo harmónico. 

As frequências utilizadas foram f1=5,8 GHz e f2=5,8002 GHz tal 

como na simulação anterior. 

 

 

∆ω=200kHz 

 

 

Figura 26 - Potência de saída à banda base 

 

 

Para as mesmas frequências foi simulada e medida a potência de 

saída no primeiro harmónico (2∆ω=400KHz) e segundo harmónico 

(3∆ω=600KHz). 
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Figura 27 - Potência de saída no 1.º harmónico 

 
 

 
Figura 28 - Potência de saída no 2.º harmónico 
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 Tal como na situação anterior foram efectuadas medidas da 

potência de saída, à banda base, primeiro e segundo harmónicos, mas 

alterando a segunda frequência para que o espaçamento entre frequências 

seja 500KHz. Assim sendo, os novos valores de frequências são f1=5,8GHz 

e f2=5,8005GHz. 

 Os três gráficos seguintes apresentam a potência de saída à banda 

base (∆ω=500KHz), primeiro harmónico (2∆ω=1MHz) e segundo harmónico 

(3∆ω=1,5MHz), respectivamente.  

 

 

 

 

  

Figura 29 - Potência de saída à banda base 
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Figura 30 - Potência de saída no 1.º harmónico 

 

 

Figura 31 - Potência de saída no 2.º harmónico 
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Do mesmo modo que anteriormente, fez-se a simulação e as 

medidas sendo agora as frequências f1=5,8GHZ e f2=5,801 GHz. 

Os três gráficos seguintes apresentam a potência de saída à banda 

base (∆ω=1MHz), primeiro harmónico (2∆ω=2MHz) e segundo harmónico 

(3∆ω=3MHz), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Potência de saída à banda base 
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Figura 33 - Potência de saída no 1.º harmónico  

 

Figura 34 - Potência de saída no 2.º harmónico 
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Foram também efectuadas simulações e medidas para as 

frequências f1=5,8GHz e f2=5,802 GHz. 

Tal como referido acima, os três gráficos seguintes apresentam a 

potência de saída à banda base (∆ω=2MHz), primeiro harmónico 

(2∆ω=4MHz) e segundo harmónico (3∆ω=6MHz), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Potência de saída à banda base 
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Figura 36 - Potência de saída no 1.º harmónico 

 

 

Figura 37 - Potência de saída no 2.º harmónico 
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 Após observar os resultados podemos concluir que o circuito 

detector de envolvente, tal como esperado, efectuou uma correcta 

desmodulação do sinal.  

Ao efectuar uma análise dos resultados obtidos verifica-se que, tal 

como era pretendido, as simulações com o modelo DAFdiode são muito 

mais próximas, e por vezes até mesmo coincidentes, das medidas 

efectuadas. O mesmo não acontece quando comparadas as medidas com a 

simulação utilizando os parâmetros do fabricante. 

É de referir que o pequeno desfasamento existente nos resultados de 

primeiro e segundo harmónicos, pode ser devido a uma pequena variação 

de dimensões na malha de adaptação do detector de envolvente. 

Pode concluir-se, portanto, que o modelo DAFdiode apresenta uma 

melhor performance do que o modelo do fabricante e melhores resultados 

práticos, quando utilizado no circuito detector de envolvente. 
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Capítulo 5 – Redes Neuronais 

 

A partir do momento em que as máquinas começaram evoluir, um 

grande desejo do homem tem sido a criação de uma máquina que possa 

operar independentemente do controlo humano, cuja independência seja 

desenvolvida de acordo com seu próprio método de aprendizagem e que 

tenha a capacidade de interagir com ambientes incertos (desconhecidos 

por ela), uma máquina que possa ser chamada de autónoma, inteligente 

ou cognitiva. 

O sucesso de uma máquina autónoma dependeria única e 

exclusivamente de sua capacidade de lidar com uma variedade de eventos 

inesperados no ambiente em que opera. Estas máquinas teriam maior 

capacidade de aprender tarefas de alto nível cognitivo que não são 

facilmente manipuladas por máquinas actuais, e continuariam a adaptar-

se e realizar tais tarefas gradualmente com maior eficiência, mesmo que 

em condições imprevisíveis. Deste modo, seriam muito úteis onde a 

interacção humana é perigosa, tediosa ou impossível, como em reactores 

nucleares, combate ao fogo, operações militares, exploração do espaço a 

distâncias em que uma nave espacial estaria fora do alcance do controlo 

na terra. 

Os organismos humanos são uma fonte de motivação para o 

desenvolvimento destas máquinas, e proporcionam diversas dicas para o 

desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem e adaptação. Assim, 

espera-se que algumas das características de organismos biológicos de 

aprendizagem e adaptação estejam presentes nas mesmas. 

Enquanto os computadores funcionam de modo sequencial, 

proporcionando maior eficiência na resolução de tarefas nas quais devem 

ser seguidas etapas, o cérebro humano funciona de modo paralelo, e 

sendo extremamente conectado é mais eficiente na resolução de tarefas 

que exigem várias variáveis.  
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        O motivo pelo qual máquinas inspiradas na biologia são diferentes 

das máquinas actuais deve-se ao facto de que as máquinas actuais 

baseiam o seu processamento explicitamente em modelos matemáticos. 

Mecanismos de controlo baseado em mecanismos neuronais, não são 

baseados em modelos, utilizam cálculos matemáticos para efectuar 

operações, no entanto podem coordenar diversos graus de liberdade 

durante a execução de tarefas manipulativas e em ambientes não 

estruturados. São capazes de lidar com tarefas complicadas sem que 

tenham que desenvolver um modelo matemático, nem um modelo do 

ambiente em que operam.  

    

5.1 - Introdução às redes Neuronais 
  

O cérebro humano é considerado o mais fascinante processador. 

Todas as funções e movimentos do organismo estão relacionados ao 

funcionamento de pequenas células neuronais. Os neurónios estão ligados 

uns aos outros através de sinapses e juntos formam uma rede chamada 

rede neuronal. Esta rede tem uma capacidade enorme de processamento e 

armazenamento de informação.  

O sistema nervoso é formado por um conjunto extremamente 

complexo de neurónios e nestes a comunicação é efectuada através de 

impulsos, quando um impulso é recebido, o neurónio processa-o e emite 

um segundo impulso que produz uma substância neurotransmissora que 

flui do corpo celular para o axónio (que pode ou não estar conectado a um 

dendrito de outra célula).  
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Figura 38 – Estrutura de um neurónio humano 

 

O neurónio que transmite o impulso pode controlar a frequência de 

impulsos aumentando ou diminuindo a polaridade na membrana pós 

sináptica. Eles têm um papel essencial na determinação do 

funcionamento, comportamento e do raciocínio do ser humano. 

 

5.2 - Breve nota histórica 
 
 As primeiras referências a neuro computação datam de 1943, em 

artigos de McCulloch e Pitts, em que sugeriam a construção de uma 

máquina baseada ou inspirada no cérebro humano. 

Em 1949 Donald Hebb escreveu um livro intitulado "The 

Organization of Behavior" (A Organização do Comportamento) onde 

transmitia a ideia de que o condicionamento psicológico clássico está 

presente em qualquer parte dos animais, devido a esta ser uma 

propriedade de neurónios individuais. A sua ideologia não era 

completamente nova, mas Hebb foi o primeiro a propor uma lei de 

aprendizagem específica para as sinapses dos neurónios.  

Este primeiro e corajoso passo serviu de inspiração para que muitos 

outros pesquisadores seguissem a mesma ideologia. Nos anos seguintes 

(1940-1950) foi feita muita investigação e muitos artigos publicados 

acerca deste assunto, no entanto os resultados obtidos foram úteis 

apenas, para estudos futuros.  
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        Durante este período foi construído o primeiro neuro computador, 

denominado Snark, por Mavin Minsky, em 1951. O Snark operava com 

sucesso a partir de um ponto de partida técnico, ajustando seus pesos 

automaticamente, no entanto, nunca executou qualquer função de 

processamento de informação interessante, mas serviu de inspiração para 

as ideias de estruturas que o sucederam. 

   Em 1956 no "Darthmouth College" nasceram os dois paradigmas da 

Inteligência Artificial, a simbólica e o conexionista. A Inteligência Artificial 

Simbólica tenta simular o comportamento inteligente humano não 

considerando os mecanismos responsáveis por tal. Já a Inteligência 

Artificial Conexionista acredita que construindo um sistema que simule a 

estrutura do cérebro, este sistema apresentará inteligência, ou seja, será 

capaz de aprender, assimilar, errar e aprender com seus erros.  

        O primeiro neuro computador a obter sucesso (Mark I Perceptron) 

surgiu em 1957 e 1958, criado por Frank Rosenblatt, Charles Wightman e 

outros. Devido à profundidade de seus estudos, as suas contribuições 

técnicas e maneira moderna de pensar, muitos o vêem como o fundador 

da neuro computação nos moldes em que a vemos hoje. O interesse inicial 

para a criação do Perceptron era o reconhecimento de padrões.  

Após Rosenblatt, Bernard Widrow, com a ajuda de alguns 

estudantes, desenvolveram um novo tipo de elemento de processamento 

de redes neuronais chamado de Adaline, equipado com uma poderosa lei 

de aprendizagem, que ao contrário do Perceptron ainda permanece em 

uso. Widrow fundou também, a primeira companhia de hardware de 

neurocomputadores e componentes.  

Após esta descoberta, muitos artigos foram publicados, no entanto 

muitos deles demonstravam-se pouco credíveis para a época, o que fez 

com que esta nova tecnologia estagnasse em termos de desenvolvimento. 

Nos anos 80, muitos investigadores retomaram o trabalho nesta 

área e publicaram diversas propostas para o desenvolvimento de redes 

neuronais bem como suas aplicações. No entanto, talvez o facto mais 

importante deste período tenha ocorrido quando Ira Skurnick, um 
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administrador de programas da DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency) decidiu ouvir os argumentos da neuro computação e seus 

projetistas, e divergindo dos caminhos tradicionais dos conhecimentos 

convencionais, fundou em 1983 pesquisas em neuro computação. Isto não 

só abriu as portas para a neuro computação, como também deu à DARPA 

o status de uma das líderes mundiais no que diz respeito a "moda" 

tecnológica. 

        Outra "potência" que emergiu neste período foi John Hopfield, físico 

de reputação mundial, que se interessou pela neuro computação, e 

escreveu artigos que percorreram o mundo todo persuadindo centenas de 

cientistas, matemáticos, e investigadores altamente qualificados a se 

unirem a esta nova área emergente.  

Apesar de um terço dos investigadores da área terem aderido à 

mesma, pela influência de Hopfield, foi em 1986 que este campo de 

pesquisa "explodiu" com a publicação do livro "Parallel Distributed 

Processing" (Processamento Distribuído Paralelo) editado por David 

Rumelhart e James McClelland.  

        Em 1987 ocorreu em São Francisco a primeira conferência de redes 

neuronais em tempos modernos, a IEEE International Conference on 

Neural Networks, e também foi formada a International Neural Networks 

Society (INNS). Estes acontecimentos originaram a fundação do INNS 

journal em 1989, seguido do Neural Computation e do IEEE Transactions 

on Neural Networks em 1990.  

 

5.3 - Rede Neuronal Artificial 
 

As redes neuronais artificiais consistem num método de solucionar 

problemas de inteligência artificial, construindo um sistema que tenha 

circuitos que simulem o cérebro humano, inclusive o seu comportamento, 

ou seja, aprendendo, errando e fazendo descobertas. São técnicas 

computacionais que apresentam um modelo inspirado na estrutura 
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neuronal de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento 

através da experiência.  

Uma rede neuronal é uma estrutura de processamento de 

informação distribuída paralelamente na forma de um grafo direccionado, 

com algumas restrições e definições próprias. 

O fisiólogo Warrem McCulloch, interpretou o funcionamento do 

neurónio biológico como sendo um circuito de entradas binárias 

combinadas por uma soma ponderada (com pesos) produzindo uma 

entrada efectiva e desenvolveu o primeiro modelo lógico-matemático de um 

neurónio: 

 

 

 
Figura 39 - Esquema de um neurónio artificial 

 

 

Os nós e as arestas designam-se, respectivamente, neurónios e 

sinapses. A rede neuronal artificial é um sistema de neurónios ligados por 

conexões sinápticas e dividido em neurónios de entrada (que recebem 

estímulos do meio externo e não têm sinapses dirigidas para os mesmos), 

neurónios ocultos e neurónios de saída (que se comunicam com o exterior 

e não têm sinapses de saída). Os neurónios ocultos apresentam muita 

importância na rede neuronal porque sem estes torna-se impossível a 

resolução de problemas linearmente não separáveis. Pode dizer-se que 

uma rede é composta por várias unidades de processamento, cujo 

funcionamento é bastante simples.  
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A maioria dos modelos de redes neuronais possui alguma regra de 

aprendizagem, onde os pesos de suas conexões são ajustados de acordo 

com os padrões apresentados, isto é, elas aprendem através de exemplos. 

As arquitecturas neuronais são tipicamente organizadas em camadas. 

Estas camadas são, por norma, classificadas em 3 grupos: 

� Camada de Entrada: onde os padrões são apresentados à rede; 

� Camadas Ocultas: onde é feita a maior parte do processamento;  

� Camada de Saída: onde o resultado final é concluído e apresentado. 

 

Figura 40 - Arquitectura de uma rede neuronal com 3 tipos de camadas 

 

5.4 - Classificação 
  

Um dos objectivos da pesquisa sobre redes neuronais na 

computação é desenvolver morfologias matemáticas, não necessariamente 

baseadas na biologia, que podem realizar funções diversas. 

 Tendo em vista uma melhor compreensão das redes neuronais, 

estas podem ser classificadas quanto à sua arquitectura, quanto ao 

processo de aprendizagem e quanto à dinâmica. 
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5.4.1 - Classificação quanto à arquitectura 

 
Redes planares 

As redes neuronais planares são constituídas por neurónios 

escondidos e por neurónios periféricos todos eles dispostos numa 

superfície bidimensional. Estes últimos podem subdividir-se em neurónios 

de entrada e de saída. A disposição dos diferentes neurónios pode ou não 

estar organizada por camadas. Sempre que a resposta dos neurónios de 

uma rede é binária (0/1 ou −1/+1, por exemplo) esta pode designar-se 

binária. Redes neuronais constituídas por neurónios binários e arestas 

binárias (isto é por onde circulam apenas sinais binários) são conhecidas 

por redes McCulloch-Pitts. 

 
Redes constituídas por camadas 

As redes neuronais artificiais planares podem ser constituídas por 

diferentes camadas dispostas paralelamente. As camadas intermédias são 

designadas por camadas ocultas. As redes constituídas por camadas 

constituem casos particulares das redes planares. Na numeração das 

camadas é atribuído o número 0 à camada de entrada e números 

crescentes consecutivos às camadas seguintes. Quando a informação de 

cada camada não constitui informação de entrada de nenhuma camada 

anterior a rede designa-se por rede de alimentação directa (feed-forward 

network). Caso contrário designam-se por redes recorrentes (recurrent 

networks). De referir dois importantes tipos de redes recorrentes: redes de 

Elman e de Hopfield. 

As redes de camadas com alimentação directa e em que a 

informação de saída é constituída por padrões binários são designadas 

por alguns autores por redes de perceptrões. Mais rigorosamente um 

perceptrão é considerado uma unidade computacional que calcula o sinal 

duma combinação linear das variáveis de entrada. 

Em algumas situações certas camadas possuem neurónios cujas 

funções transferências são lineares. Neste caso estas camadas designam-

se lineares. Uma rede apenas com camadas lineares designa-se rede 
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linear. As camadas não lineares designam-se normalmente pelo nome da 

função transferência comum aos diferentes neurónios utilizados nessas 

camadas. As redes com uma ou mais camadas não lineares podem 

designar-se redes não lineares. Redes com camadas sigmoidais ou 

Gaussianas constituem exemplos de redes não lineares. Redes com 

camadas deste último tipo podem designar-se por redes de base radial. 

 

5.4.2 - Classificação quanto ao processo de aprendizagem 

 
Aprendizagem com supervisão 

O processo de aprendizagem (isto é, de escolha dos pesos e 

deslocamentos associados a cada aresta/neurónio) de uma rede neuronal 

artificial pode ser realizado sob supervisão. Neste tipo de aprendizagem 

são conhecidas à priori as respostas correctas correspondentes a um certo 

conjunto de dados de entrada. 

O algoritmo utilizado pode classificar a rede em que se aplica. De 

referir que redes não lineares com camadas escondidas e de alimentação 

directa podem ser conhecidas por redes de retropropagação e de 

alimentação directa (standart feedforward backpropagation networks). 

 
Aprendizagem sem supervisão 

A aprendizagem sem supervisão é aplicada em sistemas de memória 

associativa e de reconhecimento de padrões, essencialmente. Nestas redes 

a aprendizagem é realizada sem se conhecer antecipadamente as 

respostas consideradas correctas. Podem ser utilizados diferentes 

algoritmos de aprendizagem sem supervisão, entre outros: 

• Algoritmos de estimulação pela entrada (reinforcement algorithms) 

também designados por algoritmos de aprendizagem associativa 

(associative learning algorithm). A regra de Hebb, as regra de Instar 

e de Outstar, constituem alguns exemplos deste tipo de algoritmos; 

• Algoritmos de aprendizagem competitiva tais como a regra de 

Kohonen. 
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Como anteriormente, algumas redes podem ser classificadas com 

base no algoritmo de aprendizagem utilizado. De referir, por exemplo, as 

redes de Kohonen e as redes competitivas. 

A classificação anterior não é completamente estanque na medida 

em que, por exemplo, a regra de Kohonen pode ser considerado um 

algoritmo de aprendizagem associativa. 

 

5.4.3 - Classificação quanto à dinâmica 

 

A transferência de informação através das sinapses e entre os 

diferentes neurónios de uma rede neuronal pode processar-se 

sequencialmente (ou de uma forma não-síncrona ou asíncrona), isto é, em 

cada iteração só parte dos neurónios da rede transferem informação aos 

neurónios seguintes que por sua vez e apenas na iteração seguinte 

processam e transmitem a informação recebida. 

Em algumas situações a transferência de informação é realizada 

simultaneamente (ou de um modo síncrono) por todos os neurónios da 

rede, noutras o mecanismo de activação de cada neurónio não tem uma 

natureza determinista sendo regido por uma lei de natureza estocástica. 

 

5.5 - Aprendizagem das redes 
 

A propriedade mais importante das redes neuronal é a habilidade de 

aprender do seu ambiente e com isso melhorar seu desempenho. Isto é 

feito através de um processo iterativo de ajustes aplicado aos seus pesos, 

o treino. A aprendizagem ocorre quando a rede neuronal atinge uma 

solução generalizada para uma classe de problemas.  

O processo de aprendizagem implica na seguinte sequência de 

eventos: 

1) a rede neuronal é estimulada por um ambiente 
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2) a rede neuronal sofre modificações nos seus parâmetros livres 

como resultado desta estimulação 

3) a rede neuronal responde de uma maneira nova ao ambiente, 

devido às modificações ocorridas na sua estrutura interna 

 

Denomina-se algoritmo de aprendizagem a um conjunto de regras 

bem definidas para a solução de um problema de aprendizagem. Existem 

muitos tipos de algoritmos específicos para determinados modelos de 

redes neuronais, estes algoritmos diferem entre si principalmente pelo 

modo como os pesos são modificados.  

 

5.5.1 - Aprendizagem com supervisão 

 
Regra de Widrow-Hoff 

Este método de actualização recursiva também chamado método do 

gradiente ou regra delta e é aplicado em redes neuronais lineares.  

Esta regra de aprendizagem ajusta os pesos das conexões entre os 

neurónios da rede de acordo com o erro, ou seja, esta regra tem como 

objectivo encontrar um conjunto de pesos e polarizações que minimizem a 

função erro. A principal restrição na minimização do erro no sentido do 

gradiente decrescente é que a função de transferência do neurónio tem 

que ser diferenciável em qualquer ponto. 

 

Regra de aprendizagem por retropropagação do erro 

Constitui uma generalização da anterior regra a redes lineares ou 

não lineares e com três ou mais camadas. O treino é do tipo 

supervisionado e refere-se a uma regra de aprendizagem que consiste no 

ajuste dos pesos e polarizações da rede através da retropropagação do erro 

(error backpropagation) encontrado na saída. A minimização é conseguida 

realizando-se continuamente, a cada interacção, a actualização dos pesos 

e das polarizações da rede, no sentido oposto ao do gradiente da função no 
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ponto corrente, ou seja, proporcionalmente ao negativo da derivada do 

erro quadrático em relação aos pesos correntes.  

 

Método de Levenberg-Marquardt 

 Este método é aplicável a redes não lineares e é considerado o 

método mais rápido para treino de redes feedforward backpropagation, 

visto possuir uma quantidade moderada de pesos sinápticos. Baseia-se, 

para a aceleração do treino, na determinação das derivadas de segunda 

ordem do erro quadrático em relação aos pesos, diferindo do algoritmo 

backpropagation tradicional que considera as derivadas de primeira 

ordem. 

Este método consiste num aperfeiçoamento do método de Gauss-

Newton que, por sua vez, é uma variante do método de Newton. 

 

Métodos heurísticos 

Nem sempre as funções de activação associadas às diferentes 

unidades são diferenciáveis. Por outro lado a arquitectura complexa da 

rede pode tornar impraticável a aplicação de técnicas convencionais de 

aprendizagem. Estes factos têm motivado a utilização dos chamados 

métodos heurísticos de optimização tais como os algoritmos evolutivos 

como por exemplo os algoritmos genéticos. 

A necessidade de dispor de técnicas que permitam a optimização da 

topologia de uma rede neuronal artificial destinada a uma aplicação 

específica tem também motivado a aplicação dos métodos heurísticos com 

este objectivo. 

 

5.5.2 - Aprendizagem sem supervisão 

Regra de Hebb 

A regra de Hebb insere-se na classe dos algoritmos de estimulação 

pela entrada ou de aprendizagem associativa. 
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A regra de aprendizagem de Hebb propõe que o peso de uma 

conexão sináptica deve ser ajustado se houver sincronismo entre os níveis 

de actividade das entradas e saídas. Se dois neurónios, em lados distintos 

da sinapse, são activados sincronamente, teremos um fortalecimento da 

sinapse. Entretanto, se os neurónios forem activados assincronamente, a 

sinapse será enfraquecida ou mesmo eliminada. Por outras palavras, se o 

neurónio pré-sináptico tiver grande influência na activação do neurónio 

pós-sináptico, a conexão entre eles deve ser reforçada. 

 

Regras de Instar e de Outstar 

As regras de Instar e de Outstar constituem variantes da regra de 

Hebb e estão associadas a neurónios com a mesma designação e 

desenvolvidos por Rossberg. Basicamente as unidades de Instar produzem 

informações de reconhecimento e as unidades de Outstar reproduzem, por 

estimulação adequada, os padrões armazenados. 

 

Algoritmos de aprendizagem competitiva 

Os algoritmos de aprendizagem competitiva (reinforcement and 

competitive learning) podem promover a aprendizagem sem supervisão, de 

redes destinadas a identificar acumulações de pontos num espaço n-

dimensional permitindo assim construir naturalmente um dispositivo de 

classificação.  

 

Regra de Kohonen 

As redes de Kohonen podem designar-se redes autoajustáveis (self-

organizing networks) cujo algoritmo de aprendizagem sem supervisão se 

insere quer no seio dos algoritmos de estimulação pela entrada ou de 

aprendizagem associativa quer no seio dos algoritmos se aprendizagem 

competitiva. 
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5.6 - Desenvolvimento de aplicações 
 

 Para desenvolver uma aplicação, ou criação de um modelo com uma 

rede neuronal, é de bastante importância seguir uma série de etapas que 

facilitam a implementação. Essas etapas estão descritas abaixo. 

 

Recolha de dados e separação em conjuntos  

        As duas primeiras etapas do processo de desenvolvimento de redes 

neuronais artificiais são a recolha de dados relativos ao problema e a sua 

separação num conjunto de treino e um conjunto de testes. Esta tarefa 

requer uma análise cuidadosa sobre o problema para minimizar 

ambiguidades e erros nos dados. Além disso, os dados recolhidos devem 

ser significativos e cobrir amplamente o domínio do problema; não devem 

cobrir apenas as operações normais ou rotineiras, mas também as 

excepções e as condições nos limites do domínio do problema.  

  

Configuração da rede  

O passo seguinte é a definição da configuração da rede, que pode 

ser dividido em três etapas:  

• Selecção do algoritmo neuronal apropriado à aplicação.  

• Determinação da topologia da rede a ser utilizada - o número de 

camadas, o número de unidades em cada camada, etc.  

• Determinação de parâmetros do algoritmo de treino 

 

Treino 

Nesta fase, tendo o algoritmo de treino escolhido, serão ajustados os 

pesos das conexões. É importante considerar, nesta fase, alguns aspectos 

tais como a inicialização da rede, o modo e o tempo de treino. 

 

Teste  

        A etapa seguinte é o teste da rede. Durante esta fase, o conjunto de 

teste é utilizado para determinar a performance da rede com dados que 
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não foram previamente utilizados. A performance da rede, medida nesta 

fase, é uma boa indicação de sua performance real.  

       

Integração  

        Finalmente, com a rede treinada e avaliada, ela pode ser integrada 

num sistema do ambiente operacional da aplicação. Para maior eficiência 

da solução, este sistema deverá conter facilidades de utilização como 

interface conveniente e facilidades de aquisição de dados através de folhas 

de cálculo ou interfaces com unidades de processamento de sinais.  

 
5.8 - Aplicações 

 

Redes de arquitectura planar, com idêntico número de neurónios de 

entrada e de saída e cuja aprendizagem é realizada sem supervisão são 

normalmente utilizadas em sistemas de memória associativa e de 

reconhecimento de padrões. A quantidade de padrões armazenados na 

rede está associada directamente ao número de neurónios utilizados. 

Podem encontrar-se redes deste tipo com neurónios escondidos. Estas 

redes são normalmente de dinâmica síncrona. 

Na classificação de padrões podem ser utilizadas redes binárias de 

alimentação directa com uma ou duas camadas (redes de perceptrões). As 

chamadas redes competitivas podem ser igualmente utilizadas com o 

anterior propósito. 

Na representação de qualquer função Booleana (ou função lógica) 

podem utilizar-se redes binárias de camadas com alimentação directa e 

com uma única camada oculta. 

Na representação de qualquer função contínua podem utilizar-se 

redes de camadas com alimentação directa e com uma camada oculta (em 

geral a camada escondida pode ser sigmoidal e a camada de saída linear). 

Este tipo de rede pode igualmente ser utilizado na associação e 

classificação de padrões. Redes de base radiais na camada escondidas e 
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lineares na camada de saída têm sido utilizadas com os anteriores 

propósitos. 

Redes neuronais com uma única camada (linear) são utilizadas na 

aproximação linear de funções. Este tipo de redes são utilizadas também 

no processamento de sinal, controlo e previsão e identificação de sistemas 

lineares. De referir que estas redes podem igualmente ser utilizadas na 

associação de padrões. 

Na previsão de séries temporais e séries espaciais associadas a 

fenómenos não lineares têm sido utilizadas redes não lineares de camadas 

com alimentação directa. 

A tabela seguinte apresenta as aplicações de redes neuronais mais 

comuns. 

 

Área Aplicação 

Aeroespacial 

Piloto automático de aviões de alta performance, simulação de 

rotas, sistemas de controlo de aviões, simulação de componentes 

de aviões e detecção de falhas de componentes de aviões. 

Auto-motora  Sistemas automáticos de guia automóvel. 

Bancos Leitura de cheques e outros documentos e avaliações de crédito. 

Defesa 

Orientação de armas, detecção de alvos, reconhecimento facial, 

novos tipos de sensores, sonares e radares e processamento e 

identificação de sinais e imagens. 

Electrónica 

Previsão de sequências de códigos, disposição de circuitos 

integrados, controlo de processos, análise de falhas em chips, 

análise da voz e modelação de processos não lineares. 

Entretenimento Animação e efeitos especiais. 

Finanças 
Análise do uso de créditos, lista de utilizações de cartões de 

crédito, análise corporativa de finanças e previsões de câmbios. 

Industrial 
Previsão de processos industriais como por exemplo emissão de 

gases. 

Seguros Avaliação da aplicação de apólices e optimização do produto. 

Fábricas 

Gestão e planeamento de processos de controlo de fabrico, design 

e análise de produtos, previsão da qualidade do papel, análise de 

manutenção de máquinas, modelação dinâmica de sistemas de 

processos químicos.  
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Medicina 

Análise do cancro da mama, análise de EEG e ECG, design de 

próteses, optimização de tempo em transplantes, redução de 

despesas de um hospital, melhoria de qualidades de um hospital 

e avisos em salas de emergência. 

Petróleo e gás Exploração. 

Robótica 
Controlo de trajectórias, controlos manipulados, sistemas de 

visão e robôs empilhadores. 

Linguagem oral 
Reconhecimento de palavras orais, classificação de vogais e 

síntese de texto para voz. 

Segurança Análises de mercado, verificação de sistemas de troca. 

Telecomunicações 

Compressão de dados e imagem, automatização de serviços de 

informação, tradução de linguagem falada em tempo real e 

sistemas de processamento de pagamento de clientes. 

Transportes 
Diagnóstico de problemas em travões de camiões, agendamento 

de veículos e sistemas de itinerários. 

 

Tabela 1 – Aplicação das redes neuronais a diferentes áreas 
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Capítulo 6 – Implementação da rede  

 
 Para a implementação da rede neuronal foi utilizado o software 

MATLAB em particular a Neural Network Toolbox. Esta toolbox alarga as 

aplicações do MATLAB com ferramentas para design, implementação, 

visualização e simulação de redes neuronais. Estas redes têm um valor 

inestimável para aplicações cuja análise formal seria difícil ou quase 

impossível, tal como reconhecimento de padrões ou identificação e 

controlo de sistemas não lineares. O software Neural Network Toolbox 

fornece um suporte abrangente para muitos paradigmas da rede, bem 

como interfaces gráficas para o utilizador que permitem ao utilizador 

projectar e gerir a rede. 

 

6.1 - Grupo de treino  

 
 Para criar o grupo de treino efectuou-se uma simulação Harmonic 

Balance, tal como anteriormente, no entanto como era necessário uma 

simulação no domínio do tempo, foi utilizada a função ts() da simulação 

harmonic balance, que executa uma transformação frequência para 

tempo. Os valores para treino foram retirados da simulação realizada no 

ADS num dos casos apresentado no capítulo 4, onde foi utilizada uma 

fonte de potência de dois tons e cujas frequências eram f1=5,8 GHz e 

f2=5,8002 GHz. 

Foram utilizados três valores de potência de entrada e os três 

valores de saída correspondentes. Foi utilizada portanto uma matriz com 

3 colunas e número de linhas correspondente ao número de samples 

(neste caso 100). As figuras seguintes apresentam os valores utilizados no 

treino da rede. 
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Figura 41 - Entrada de treino da rede 

 

 
Figura 42 - Saída de treino da rede 
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6.2 - Algoritmo de treino 

  

O algoritmo de treino utilizado foi Levenberg-Marquardt 

backpropagation, que se enquadra nos algoritmos de aprendizagem 

supervisionada, visto os valores de entrada e saída serem conhecidos. 

Este algoritmo consiste em aprender um conjunto predefinido de pares de 

exemplos entrada/saída em ciclos de propagação/adaptação. Depois de 

um padrão de entrada ser aplicado como entrada, é aplicado um estímulo 

aos elementos da primeira camada da rede, que é propagado por cada 

uma das outras camadas da rede até que a saída seja gerada. O padrão de 

saída é então comparado com a saída desejada e um sinal de erro é 

calculado para cada elemento da saída. O sinal de erro é então retro 

propagado da camada de saída para cada elemento da camada oculta que 

contribui directamente para a formação da saída. Baseado no sinal de erro 

recebido, os pesos das conexões são então actualizados para cada 

elemento de modo a fazer a rede convergir para um estado que permita a 

codificação de todos os padrões do conjunto de treino. 

 No caso actual foi utilizada uma rede com apenas uma camada 

oculta com 50 neurónios. 

 

 

Figura 43 - Esquema da rede implementada 

  

Dos dados utilizados na matriz de entrada de treino 80% dos dados foram 

utilizados para treino da rede, 10% para teste e 10% para validação dos 

resultados. 
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6.3 - Grupo de teste  

 

 Para efectuar o teste da rede neuronal, numa primeira fase foram 

utilizados os valores de uma simulação efectuada no ADS(tal como no 

grupo de treino), tendo à entrada do circuito uma fonte de potência de 

dois tons com as frequências f1=5,8002 GHz e f2=5,8004 GHZ, de modo a 

garantir um espaçamento entre frequências (∆ω) igual a 200 kHz. 

 A figura 42 apresenta os valores retirados de uma simulação do 

circuito, com as características mencionadas acima. 

 

 

 

Figura 44 - Valores de entrada de teste da rede usando à entrada uma fonte de potência 
de 2 tons e ∆ω =200kHz 

 

 
Tal como efectuado para a situação anterior também foi simulado 

no ADS os valores de entrada, mas neste caso foi utilizada uma fonte de 
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potência de 1 tom com uma frequência de 5.8 GHz. Esses valores são 

apresentados na figura 45. 

 

 

 

Figura 45 - Valores de entrada de teste da rede usando à entrada uma fonte de potência 
de 1 tom 

 

 Os valores da saída esperados são apresentados no ponto 6.4 

juntamente com os resultados obtidos, de forma a poder ser efectuada 

uma comparação entre os valores esperados e os valores obtidos pela rede 

neuronal.  

 
6.4 - Resultados 

  
Após efectuar o treino da rede vários parâmetros são apresentados, 

que indicam se a rede poderá ter uma boa performance. Alguns desses 

parâmetros são as regressões calculadas para os valores de treino da rede 

(80%), validação (10%) e teste (10%). Os gráficos das referidas regressões 

são apresentados nas figuras 46, 47, 48 e 49. 
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Figura 46 - Regressão de treino 

 

 

 

 

Figura 47 - Regressão da validação 
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Figura 48 - Regressão do teste efectuado aquando do treino da rede 

 

 

 

 

Figura 49 - Regressão total da rede 
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 Ao efectuar uma análise dos gráficos anteriores, espera-se que a 

rede tenha o desempenho esperado, visto que todas as regressões têm 

valores muito próximos de 1 (valor desejado). 

 A figura 50 apresenta os resultados obtidos correspondentes à 

entrada apresentada na figura 44. A azul são apresentados obtidos por 

simulação da rede neuronal, a vermelho são apresentados os valores 

esperados, simulados no ADS. 

 

 

Figura 50 - Valores de saída esperados e de teste correspondentes à entrada apresentada 
na figura 44 

 

 Tal como acima, efectuou-se a mesma simulação da rede utilizando 

os valores de entrada apresentados na figura 45, utilizando à entrada uma 

fonte de potência de 1 tom. Os resultados simulados pela rede (a azul), e 

os resultados esperados (a vermelho), são apresentados na figura 51. 
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Figura 51 - Valores de saída esperados e de teste correspondentes à entrada apresentada 
na figura 45 

 

 

 Após a análise dos resultados obtidos acima, pode-se concluir que a 

rede apresenta resultados positivos quando o espaçamento entre as 

frequências da fonte de potência de dois tons é 200 kHz numa gama de 

frequências próxima da utilizada no grupo de treino. No caso dos 

resultados obtidos para valores que utilizam uma fonte de potência de 1 

tom, não foram tão precisos quanto pretendido. No entanto a diferença 

entre valores esperados e desejados é apenas de 5 milésimas, no máximo, 

o que pode levar à conclusão que estes não foram, no entanto, tão pouco 

concordantes quanto parece à primeira vista, ao observar o gráfico.  

 É de referir no entanto que o treino da rede foi efectuado para uma 

pequena gama de frequências, e tendo o detector de envolvente um 

comportamento não linear, não se pode aplicar esta rede a todas as 

frequências. 
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Capítulo 7 – Conclusão e trabalho futuro 

 
 A medição de potências, como se pode verificar ao longo desta 

dissertação, é de extrema importância. 

As não linearidades nos sistemas de medição de potências de sinais 

modulados exige que a projecção e implementação de circuitos, bem como 

a escolha do sensor a utilizar, seja bastante cuidadosa. 

Os principais objectivos desta dissertação, e definidos no início da 

realização da mesma passavam por um estudo dos sensores utilizados na 

medição de potências, estudo de um circuito detector de envolvente com 

um sensor de díodos e estudo da performance do mesmo quando utilizado 

com o modelo do díodo DAFdiode. Após obter os resultados desejados, 

implementar uma rede neuronal que simulasse o modelo acima referido. 

Tal como apresentado no capítulo 4 os resultados obtidos, para o 

detector de envolvente, demonstraram que o circuito tinha o desempenho 

pretendido e que o modelo DAFdiode apresentava melhor performance que 

o modelo do fabricante quando utilizados no circuito estudado. 

 No que diz respeito à parte de redes neuronais, apenas foi 

desenvolvido um modelo que funciona para as frequências utilizadas nas 

simulações do detector de envolvente (5,8 GHz e 5,8002 GHz). Os 

resultados foram bastante positivos, mas no entanto não eram os 

apresentados nos objectivos desta dissertação, visto estar definido a 

implementação de um modelo que simulasse o funcionamento do circuito 

para qualquer gama de frequências. Um dos problemas existentes para 

que todos os objectivos não fossem cumpridos foi a complexidade de 

criação de um grupo de treino, para implementação da rede neuronal, que 

abrangesse qualquer gama de frequências.  

Este trabalho demonstrou, também, que os softwares utilizados, 

tanto o ADS como o MATLAB, são ferramentas extremamente poderosas. 
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Nesta dissertação, embora fosse intenção, não se conseguiu obter 

um modelo de uma rede neuronal que simulasse o funcionamento do 

circuito qualquer que fosse a frequência, ou frequências, utilizadas. 

Como trabalho futuro seria, portanto, extremamente vantajoso que 

o referido modelo fosse implementado. 
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Equivalent Circuit Model

HSMS-2850, HSMS-2860;

Singles

SPICE Parameters

Parameter Units HSMS-285X HSMS-286X

BV V 3.8 7.0

CJ0 pF 0.18 0.18

EG eV 0.69 0.69

IBV A 3 x 10E-4 10E-5

IS A 3 x 10E-6 5.0 x 10E-8

N 1.06 1.08

RS Ω 25 5.0

PB (VJ) V 0.35 0.65

PT (XTI) 2 2

M 0.5 0.50.18 pF

Rj

RS

0.08 pF

2 nH

Rj =
   8.33 X 10-5 nT

               Ib + Is

where
Ib = externally applied bias current in amps
Is = saturation current (see table of SPICE parameters)
T = temperature, °K
n = identity factor (see table of SPICE parameters)

RS = series resistance (see Table of SPICE parameters)

ESD WARNING: Handling Precautions Should Be Taken To Avoid Static Discharge.

Absolute Maximum Ratings, Ta = +25°C, Single Diode

Symbol    Parameter Absolute Maximum[1]

HSMS-285x HSMS-286x

PT Total Device Dissipation[2] 75 mW 250 mW

PIV Peak Inverse Voltage 2.0 V 4.0 V

TJ Junction Temperature 150°C 150°C

TSTG Storage Temperature -65°C to 150°C -65°C to 150°C

TOP Operating Temperature -65°C to 150°C -65°C to 150°C

Notes:

1. Operation in excess of any one of these conditions may result in
permanent damage to the device.

2. CW Power Dissipation at TLEAD = +25°C. Derate linearly to zero at
maximum rated temperature.
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Typical Parameters, Single Diode
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Schottky Barrier Diode

Video Detectors

Application Note 923

I. Introduction
This Application Note describes the characteristics of Agilent
Technologies Schottky Barrier Diodes intended for use in video
detector or video receiver circuits, and discusses some design features
of such circuits.

Although a video receiver is typically 35 - 40 dB less sensitive than a
heterodyne receiver, nevertheless its simplicity and low cost can
outweigh this disadvantage. For example, a video receiver requires no
local oscillator power; it generally uses only a single diode; it is capable
of being built with a large RF bandwidth; and it is much less critical to
design and maintain than a heterodyne receiver. These advantages
make it useful as beacon receivers, missile guidance receivers, fuse-
activating receivers, countermeasures receivers, and power leveling
and signal monitoring detectors.

A typical video receiver circuit is shown in Figure 1. The operation of
this circuit is quite simple. At RF, the bypass capacitor (Cb) appears as
a short circuit, and the input RF choke (RFC1) appears as an open
circuit. The input RF filter is optimized to match the signal source
impedance to the diode’s RF impedance over a specified bandwidth
and, ideally, all of the available signal power is delivered to the diode.
Due to the nonlinearity of the diode, the video signal is extracted from
the modulated RF signal and appears across the video load resistance

Figure 1. Typical Video Receiver
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(RL). At video frequencies, RFC1 acts as a short circuit, while Cb and
the DC bias filter, consisting of RFC2 and Cc, both appear as high
impedances. RFC1 also serves as a return path for the DC bias current.

The principal requirements for a video receiver are distortionless
recovery of the modulation signal, which is usually a pulse, and
maximum RF sensitivity. However, these requirements are competitive
and result in the design being, at best, a good compromise between
video bandwidth, which determines the fidelity of the detected pulse,
and RF sensitivity.

II. Diode Performance Characteristics
The performance characteristics that are used to describe video
detector diodes are Tangential Sensitivity, Video Resistance, and
Voltage Sensitivity.

1. Tangential Sensitivity (TSS) – This is the lowest signal power
level for which the detector will have a specified signal-to-noise ratio at
the output of the video amplifier. At Agilent Technologies, the output
signal-to-noise ratio is specified to be 8 dB [1]. The units for TSS are
dBm or milliwatts. As we shall see later, TSS does not depend entirely
on intrinsic diode parameters and many factors affect the measured
TSS value for a given diode. For the time being, the most important fac-
tors are:

a) RF Frequency
b) Video Bandwidth
c) Diode DC Bias Current
d) Test Mount or Circuit
e) Video Amplifier Noise Figure

For an exact TSS specification, the effective video bandwidth should
be stated as the lower and the upper 3 dB frequencies of the entire
video circuit, including the diode’s video resistance. A statement of
only the bandwidth of the video amplifier can be misleading because it
does not always determine the overall or effective bandwidth of the
system. The limitation on overall bandwidth can come both from the
circuit between the diode output and the amplifier input or the
instrumentation circuit after the amplifier, i.e., oscilloscope or meter.

Because the upper 3 dB frequency is usually several orders of
magnitude greater than the lower 3 dB frequency, it is common to state
only the upper 3 dB frequency. For example, a usual statement of video
bandwidth may be 2 MHz. The implication is that the response of the
video circuit of the detector to the modulating signal extends from DC
to 2 MHz. In actual practice, the low frequency response very seldom
extends down to DC, because this will include the flicker noise
contribution of the diode and of the video amplifier, both of which
deteriorate TSS. If the diode is expected to be used in a system that
will require low frequency response, then the low frequency 3 dB point
of the test system must be stated. Failure to do so can lead to gross
differences in TSS between the test system and the actual system if the
diode’s flicker noise corner frequency fN is high, i.e., >50 kHz.
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To obtain maximum sensitivity at any given frequency, most [2]

detector diodes must be forward DC biased. Bias however introduces
shot and flicker (I/f) noise in the diode, and reduces the diode video
resistance. These effects exert a competitive influence on TSS –
therefore, the bias value must be stated.

Since diodes of different designs can differ widely in their RF
impedance characteristics, particularly if package parameters are
different or are not sufficiently well controlled, repeatability of
performance can only be obtained by a test in a specific mount and at a
specific frequency. At Agilent, detector diodes of different types are
tested in mounts that have been tuned and “locked” to that type.

2. Video Resistance (Rv) – This parameter is simply the small signal
low frequency dynamic resistance of the diode and is dependent on the
DC bias current. The value of the bias current used is the same that is
used in the TSS test.

Rv consists of the sum of the diode’s series resistance (Rs) and the
junction resistance (Rj)

Rj is obtained by differentiating the diode voltage-current characteristic
and is given by:

RV = Rs  + Rj (1)

Rj (i) = (2)
nkT

q(Id + Is)

where Id is the bias current and Is is the saturation current. Is is ≅ 10-9

amperes for Agilent detector diodes and is negligible when the diode is
operated in the optimum bias region.

The nonideality factor n is different for each diode type. Typical values
for Agilent detector diodes are:

Diode Type n

Agilent 5082-2750 1.08
Agilent 5082-2824 1.02

For an n = 1.08 and at room temperature, Rj can be simplified to:

Rj (i) ≅ (3)
28
Id

where Id is in milliamperes and Rj is in ohms.

3. Voltage Sensitivity (γ) – This parameter specifies the slope of the
output video voltage versus the input signal power, i.e., Vo = γPin of the
diode. It is bias, load resistance, signal level, and RF frequency
dependent, and all of these conditions must be specified. It is par-
ticularly sensitive to signal level which must be kept well within the
square law dynamic range of the diode.
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III. Optimum Video Detector Sensitivity
Assuming a diode ideality factor n = 1.08, and at room temperature, the
TSS of a video receiver can be stated as [3]:

RA + 1 +

1 +

1nTSS(dBm) = -107 + 5 log BV + 10 log Id + 5 log

(4)

fN

BV fL

BV28
Id

+ 10 log
RSC2

j(i) f2

Id

where
Bv = Video bandwidth in Hz
Id = Diode dc bias in µA
fN = Diode flicker noise corner frequency, Hz
fL = Video circuit low frequency 3 dB point, Hz
Rs = Diode series resistance, Ω
Cj (i) = Diode junction capacitance, pF, at the bias current Id

For the Agilent 5082-2750 and 5082-2755 diodes, this is approximately

f = Operating frequency, GHz
RA = Amplifier equivalent series noise resistance, kΩ

This expression reveals that the only significant diode parameters that
affect the detector sensitivity are the three parasitic parameters fN, Rs,
and Cj. It can also be shown that there is a value of bias current, for a
given diode and operating frequency, which results in maximum TSS.

Assuming that the video amplifier contributes negligible noise
compared to the diode, RA can be neglected in Eq. (5). Differentiating
this simplified expression yields an approximate value of the optimum
bias as:

(5)
1 – 0.1 log (1300 Id)

Cj(i) =
Cj(o)

(6)Id(OPT) (µA) ≅ RS(Ω) [Cj(i) (pF)]2 [f(GHz) ]2

which is valid for 0 < Id < 50 µA.

The effect of bias on the TSS of several Agilent detector diodes is
shown in Figure 2, and the same effect at different signal frequencies
for the Agilent 5082-2755 is shown in Figure 3.

It is worthwhile to assess the magnitude of the degradation on
sensitivity that is introduced by the various factors in Eq. (5).
Assuming the following parameters for the system and the diode:

Figure 2. Effect of DC Bias on TSS

Figure 3. Effect of Bias on TSS at

Different RF Frequencies (Typical

5082-2755)
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Diode and System Parameters

Diode Agilent 5082-2750: fN = 3 kHz, Id = 20 µA, f = 10 GHz,
RA = 0.5 kΩ, Bv = 2 MHz, Rs = 25 Ω

We get the following:
This is typical of the Agilent 5082-2750 diode which is specified at -55
dBm to allow for reasonable variations in diode parameters. The
significance of the above is the relative magnitude of the various
degradation factors in a particular system. The degradation due to
diode flicker and shot noise is particularly low due to the low flicker
noise corner frequency for this diode when it is operated at the
optimum bias of 20 µA. The typical flicker noise characteristics of the
Agilent 5082-2750 and 5082-2824 diodes are shown in Figures 4 and 5.
Figure 4 shows the flicker noise characteristic as a function of video
frequency at 20 µA bias, and Figure 5 shows the change in the noise
corner frequency fN as a function of bias. Even at high bias levels, fN is
sufficiently low, i.e., 30 kHz, by comparison to normal video
bandwidths, typically > 300 kHz, that the flicker noise contribution can
be considered negligible. This can be seen in Figure 6 in which the
factor

1 +

1 +

RSCj(i)
2f2

10 log = 3.0 dB

= 13.0 dB

= 31.5 dB

= 48.9 dB

Id

RA +5 log

10 log Id
5 log BV

28
Id

fN

BV
1n

fL

BV ≅ 1.4 dB

Total Degradation

Expected TSS = -107 + 48.8 = -58.1 dBm

Figure 4. Flicker Noise
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of Eq. (5) is plotted as a function of Bv with fL fixed at 100 Hz. For
most applications of the Agilent Detector Diodes, this factor can be
simplified to:
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IV. Bandwidth Requirements
To maintain high sensitivity, the video bandwidth of the video detector
should be no greater than necessary to recover the modulation
information. The bandwidth required for pulse recovery depends on
the nature of the information to be gained from the pulse. For example,
in pulse search radar, peak pulse detectability is more significant than
pulse shape. In ferret systems, instrumentation, or data transmission
systems, the resolution of the fine details of the pulse shape, i.e.,
risetime and pulsewidth, may be of much greater importance in spite of
greater bandwidth requirements.

For maximum pulse detectability, the video bandwidth should be made
just sufficient enough to maximize the output signal-to-noise ratio of
the detecting system. This condition occurs when the video circuit
transfer function is matched to the spectrum of the signal
waveform [4,5]; i.e., for a rectangular pulse and a rectangular low pass
filter response, the required filter bandwidth is

For a simple RC filter, which is the usual case at the output of the
detector diode, the maximum S/N occurs when the filter’s upper 3 dB
video frequency is approximately:

BV  ≅ 1/tw (8)

tw = Pulsewidthwhere

fu(3 dB) ≅ (9)
0.25
tw

fu(3 dB) ≅ 0.35/tr (10)

tr = Pulse risetimewhere

In other applications, it may be desirable to resolve the shape of the
pulse, i.e., risetime, pulsewidth and flat amplitude. To resolve the
risetime of the pulse, the upper 3 dB frequency of the video circuit will
have to be

To resolve the shape of the pulse to any degree of accuracy,
consideration must also be given to how much amplitude droop is
permissible. Amplitude droop depends on the low frequency 3 dB point
and is given by:

Droop %
600 tw

fL(3 dB) = (11)
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V. Design Considerations for Video Detector
The basic video detector circuit and its equivalent representations at
both the RF and video ports are shown in Figure 7.

(A) Video Circuit Design Considerations

In the video circuit, RL represents the load or amplifier input
resistance, and CA represents the amplifier input capacitance as well as
all the stray and particularly cable capacitances that may be present in
the video circuit. These R and C elements will impose a limit on the
upper 3 dB cut-off frequency of this circuit, which is given by:

DIODE
DC BIAS

VIDEO
PORT

CP

CP

Cb

Cb

Cb

CA

CA

RL

RL

LP

LP

RS

RS

RJ

RJ

RV

RV + RS + RJ

CJ

CJ
eV

RF
PORT

RF
SIGNAL

(a) COMPLETE VIDEO DETECTOR CIRCUIT

(c) EQUIVALENT CIRCUIT AT THE 
     VIDEO PORT(b) EQUIVALENT CIRCUIT AT 

     THE RF PORT

Figure 7. Video Detector Equivalent Circuits

In most video detector designs, this circuit has a greater influence on
the effective video bandwidth than the bandwidth of the amplifier. The
RTCT time constant can be reduced by reducing all the element values
within certain limits. A severe reduction in the value of the RF bypass
capacitance Cb will lead to poor RF/video isolation and a decrease in
the signal level delivered to the diode. The reactance of this capacitor
at the operating frequency should be kept to less than 10% of the RF
impedance of the diode. At low RF frequencies and wide video

2πRTCT

RVRL

RV + RL

1
fu(3 dB) = 

RT = 

CT = Cb + CA 

(12)

(13)

(14)

where

and
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bandwidths, this capacitor can be replaced by a low pass filter
structure as shown in Figure 8 with a cut-off frequency fc ≤ 1 / 2 frf .
Because this filter is required to pass fast pulses, the design should be
for flat time delay rather than for equal-ripple.

A reduction in stray and amplifier capacitances is always advisable and
in wideband designs is often necessary. One suitable technique which
is particularly effective when cable interconnections must be made
between the detector circuit and the video amplifier is shown in Figure
9. In this circuit, the original cable capacitance Co is reduced by
feedback to: Ceff = Co (1 - Av) where Av is the total gain from the input
of the amplifier to the first shield and must be < 1.

RV

Figure 8. Low Pass Video Coupling

Structure

Alternately, either RL or Rv can be reduced. The amount that RL can be
reduced is often limited if voltage amplification is desired since the
output voltage of the detector is maximized by making RL large. Rv of
the diode can be lowered by increasing the bias current. Although this
results in reduced sensitivity, as was shown in Figure 2, it may
nevertheless be needed to achieve the required video bandwidth. A
reduction of video resistance has other beneficial effects. It can, for
instance, be adjusted to be the optimum source resistance value for a
minimum noise figure of the video amplifier. When this is desired, Rv
should be adjusted so that

TO
DETECTOR

TO FEEDBACK
LOOP

TRIAXIAL CABLE

Figure 9. Circuit for Reducing Cable Capacitance

where RNS = Equivalent series noise resistance of amplifier

RNP = Equivalent parallel noise resistance of amplifier

This is usually in the range of 400 - 2000 ohms for most low noise
transistor input stages.

RNSRNPRV ≅ (15)
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(B) RF Circuit Design Considerations

The RF circuit consists essentially of a filter structure that is designed
to match the signal source resistance, usually 50 ohms, to the diode
junction resistance, Rj. The equivalent circuit of the diode at RF is
shown in Figure 7b. The presence of RS and Cj introduces a loss of
signal which is dependent on frequency and the magnitudes of RS, Cj,
and Rj. This dependence is given by

Since Rj is a function of bias current, i.e., Rj ≅ 28/Id , the above can be
restated as

+ ω2 Cj
2 RSRjLdb = 10 log (16)

where

1 +
RS

Rj

ω = 2πf

(17)28ω2 Cj
2 RSLdb = 10 log 1 +

RSId

28 Id
+

from which it is obvious that the RF loss can be minimized at any given
frequency by biasing the diode. This effect was included as one of the
bias dependent parameters in the TSS expression (Eq. 5), which was
then used to determine optimum bias with respect to maximum TSS at
a given frequency. Bias also affects the RF impedance of the diode, and
the impedance that is obtained at a bias corresponding to maximum
TSS is not necessarily optimum for achieving broadband RF matching
to the diode.

The typical measured RF impedances for Agilent 5082-2750 and 5082-
2755 diodes, which are the same chip in two different packages, are
shown as a function of frequency in Figure 10. Figure 10 shows the
diode when it is biased at 20 µA (Rj ≅ 1400), which is its optimum bias
for maximum sensitivity at 10 GHz. As can be seen, the SWR for either
package style is high over most of the frequency range and normally
either diode will have to be matched to the source with additional
reactive elements. Practical reactances, however well made, will
introduce additional losses in the matching structure. Furthermore, the
farther these reactances are placed from the diode chip, the more loss
will be introduced due to high standing waves and current maxima
points due to high standing waves and current maxima points between
them. Even well made double-stub tuners can introduce losses as high
as 1.5 - 2 dB. The impedance plots of Figure 10 also clearly illustrate
the effect that package and chip parasitics can have on the RF
impedance of the diode. Assuming that the RF bypass capacitor Cb is
properly chosen and can be neglected, which was the case for the
impedance plots, the RF admittance of the remaining circuit can be
expressed as

Figure 10. Typical RF Impedance of

Agilent 5082-2750 and 5082-2755

Diodes at Bias Current of 20 µA

(18)

1

1

1
Y12 = jωCP +

RS + jωLP +

Rj
jωCj +

1.50

.4

.6
.8 1.0

1.5
2

3
4

5
10

0

-1
0

-5
-4

-3

-2

-1.5
-1.0-.8

-.6

-.4

-.2

.2

1.0.2 3 4 5 10.4 .6 .8

10 GHz

12 GHz

6 GHz

6 GHz10 GHz

4 GHz

4 GHz

2 GHz  2 GHz

12 GHz

8 GHz

8 GHz

TYPICAL
5082-2755

TYPICAL
5082-
2750



10

This admittance has two potential resonant frequencies. Neglecting RS
and Rj , these resonant frequencies can be expressed approximately as:

As can be seen from the plots, a resonant frequency for the high
inductance glass package is evident at  ≅ 7.9 GHz.

Due to the low values of the parasitic elements, the pill packaged
device 5082-2750 does not exhibit any resonances up to a frequency of
12 GHz. Such a diode can be brought into match over fairly broad
bandwidths by a series length of line and a quarterwave transformer [6].

To simplify broadband matching, the impedance of the diode can be
reduced by using more DC bias than would normally be required for
maximum TSS. Figure 11 illustrates the magnitude of the effect that
bias has on the RF impedance. These plots are made for the same
diodes as in Figure 9, but at a bias of 330 µA. The 5082-2750 pill
packaged diode impedance is now within a SWR of : 2/1 over most of
its useful frequency range. Although there will also be a reduction of
sensitivity of about 7 dB, as was shown in Figure 2, nevertheless, the
trade-off may be worthwhile in broadband systems.

VI. Dynamic Range
In addition to achieving high sensitivity, video detectors are usually
required to have a large dynamic range. Usually this statement refers to
the “square-law” range as shown in Figure 12 and is the range over
which the output signal voltage is proportional to the input signal
power, i.e.:

Vs = γPin (21)

where γ is the diode voltage sensitivity at the specified frequency and
bias. Deviation from square-law characteristic occurs when γ departs
from a constant value. This will occur when the RF carrier and,
consequently, the rectified current become high enough to
appreciably affect the quiescent bias current, Id. At Agilent, the
upper limit of square-law operation is defined to be the power level
which is 0.5 dB higher than the power level that would produce the
same output voltage if γ had remained constant.

As can be seen from Figure 12, the transfer characteristic of a Schottky
Barrier Diode does not simply saturate beyond this point but merely
changes from square-law to linear, which then continues to a higher
power level before saturation. This range is defined as the linear
dynamic range and can be appreciable if the breakdown voltage of the
diode is high. For example, the Agilent 5082-2824 detector diode is

LPCj

LPCj

+

(19)

(20)ωP ≅

ωS ≅

1

LPCP

1

1

Figure 11. Typical RF Impedance of

Agilent 5082-2750 and 5082-2755

Diodes at Bias Current of 330 µA

Figure 12. Detector Dynamic

Characteristics
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rated at a breakdown voltage of 15 V. By contrast, point contact diodes
whose breakdown voltage is generally low (2 - 3 V), do not exhibit a
broad linear range. For applications that require monitoring of high
level RF signals, i.e., radio controlled trigger circuits, high power
monitors, or RF proximity fuses, this range is very useful. Applications
that are not critical of the change in the transfer characteristics can
utilize the very large total (square-law and linear) dynamic range.
Finally, in very critical applications where high square-law range is
necessary, the video amplifier gain characteristics can be shaped. The
range over which such compensation can be achieved will depend very
much on the video bandwidth of the amplifier. For bandwidths of 2
MHz or less, the square-law range can be so extended to about +10
dBm with an accuracy of ±1 dB.

VII. Detector Diode Burnout
The destruction of the detector under high signal level conditions
merits some discussion. It has been the industry standard to rate
detectors according to energy burnout, usually stated as so many ergs.
Assuming that energy burnout can be defined sufficiently well, it still
remains a very dubious performance requirement to be imposed on the
detector. With the exception of possible static discharge which can
occur during handling of the diode, total energy stress will very seldom
be the kind of stress that a video detector is exposed to.

Video detectors are often designed for broad, RF bandwidths, thus they
can be exposed to high peak power radiation from local radar
transmitters. A better measure of the video detector burnout is a
measure of its capability to handle peak powers in the range of 1 or
more microsecond duration, and to expose the diode to this stress for a
period of time at a specified repetition rate. Because the diode is
generally biased to a junction resistance on the order of 1 - 2 kΩ, the
RF circuit, including the package parasitics, consists of a large
impedance ratio matching filter that matches the small-signal
impedance of the diode to the source impedance. As the signal level
increases, the impedance of the diode changes and produces a
mismatch with respect to the matching structure. This mismatch
results in a reflection of some of the incident RF power and only a
portion of the available RF power is actually dissipated in the diode.
The diode, in effect, protects itself. Regardless how much of the
incident power is reflected, eventually a power level can be reached
where the difference between the incident and the reflected power is
sufficient to destroy the diode. This is the peak power dissipation
capability of the diode. The amount of peak incident power the diode
can handle depends very much on the characteristics of the RF
structure between the source and the diode junction. Figure 13
illustrates the typical peak power handling capability of an Agilent
5082-2824 diode using a narrowband tuning structure tuned to the
diode at the small-signal (TSS) level. In very wideband systems, where
no tuning structures are used and where a tolerable input SWR at small
signal levels is obtained by biasing the diode to a lower impedance
level, the above situation does not apply. Here an increase in the
incident power level brings the diode closer to a matched condition
and, consequently, the diode’s dissipation ratings apply.

Figure 13. Peak Power Handling
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In some applications, i.e., power monitoring and modulating, the CW
rather than peak power ratings apply. As previously stated, since the
impedance of the diode is a function of incident power, the amount of
power the diode can handle is greater than its CW dissipation
capability. This is shown in Figure 14 for a typical Agilent 5082-2824
detector diode.
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Impedance Matching Techniques

for Mixers and Detectors
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Introduction
The use of tables for designing impedance matching filters for real
loads is well known [1]. Simple complex loads can often be matched by
this technique by incorporating the imaginary portion of the load into
the first filter element [2]. This technique is rarely useful for matching
diodes because the equivalent circuit for the diode must include
several real and imaginary elements. A methodical technique for
matching such complex loads to a transmission line will be described.
Previous references[3] to similar procedures were empirical in nature.
No tables are used, but it is necessary to know the admittance of the
diode in the frequency band of interest.

Mixer Diode Admittance
As an example, the Hewlett-Packard 5082-2709 mixer diode will be
matched from 8 GHz to 12 GHz. A common local oscillator power level
is one milliwatt, but it is not useful to measure the diode admittance at
this level. The admittance is a function of power absorbed, so the diode
admittance would change when the matching circuit is added. A
matching circuit designed for the diode admittance measured with one
milliwatt incident would be incorrect for a diode absorbing one
milliwatt. The correct measurement of diode admittance must use
more power so that the diode absorbs one milliwatt. A convenient
method monitors the rectified current. A level of 1.5 milliamperes is
indicative of one milliwatt absorbed.

Figure 1 shows the measured admittance of the 5082-2709 mixer diode.
Some computer analysis programs can work with a load characterized
in this way. However, in many cases, the equivalent circuit must be
defined. The circuit shown in Figure 1 is commonly used for mixer
diodes. The values shown were obtained by a computer optimization
program. The program changes the values until the calculated
admittance at several frequencies is close to the measured admittance.
Although the impedance matching will be done at X band, a more
accurate equivalent circuit was obtained by using a broader band of
frequencies in the computer optimization procedure.
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Figure 1. Admittance of 5082-2709
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Narrow Band Matching
The simplest type of impedance matching would be to match at the
center frequency and accept the results at other frequencies. A
common technique for single frequency matching is shown in Figure 2.
A length of transmission line is used to rotate the immittance to the
unit real circle, then the appropriate inductance or capacitance is
added to reach the center of the Smith Chart. The equivalent series
resistance of the diode at 10 GHz is close to 50 ohms, so it is not
necessary to add a length of line to reach the unit resistance circle. A
1.4 nH series inductance will match the diode at 10 GHz (Figure 2A).
However, this circuit is incomplete, since a dc return is necessary for
successful mixer operation. This could be provided by a large shunt
inductance, or the diode could be tuned by a shunt inductance. In this
case a length of line is needed to move the susceptance to the unit
conductance circle before adding 0.45 nH in shunt (Figure 2B). The
VSWR at band edges is 3:1 with shunt tuning, while it is less than 2:1
with series tuning.

Broadband Matching
Broadband design techniques must consider the entire frequency band
in the matching procedure. It is usually sufficient to work with the
center and end frequencies. A two-step procedure is shown in Figure
3A. First a length of series transmission line is added to the mixer
diode to make the conductance at band edges equal to the inverse of
the conductance at resonance (Y1). The other element in the matching
circuit is a shunt resonant transmission line shorted to ground, to bring
the band edge admittances together (Y2). The final admittance curve is
shown expanded in Figure 3B. Characteristic impedance and length are
best determined by solving the resonance equations at band edge
frequencies.
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Figure 3. Two Element Mixer Matching Circuit, Admittance Coordinates.
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Let Θ be the electrical length at 8 GHz. From Figure 3A the resonance
equations for normalized admittance are:

Unfortunately, this simple technique does not usually yield realizable
values of characteristic impedance. For example, in this case a line
impedance of 150 ohms is required. A one mil wide line on 10 mil
alumina corresponds to 97 ohms and this is a reasonable limit on
microstrip transmission lines.

Introducing realizability into the problem requires a third element in
the matching circuit. Limiting the first transmission line to 100 ohms
introduces asymmetry into the Smith Chart plot, as shown in Y1, Figure 4.

It is not possible to make the conductance at band edges equal the
inverse of the band center conductance. The criterion for determining
the length of the 100 ohm transformer is the equality of the band edge
conductances. When the shunt resonant circuit is added, the center
frequency mismatch is much worse than the end frequency mismatch
(Y2, Figure 4A). The extra circuit element needed is a transformer with
characteristic impedance and length chosen to center the admittance
plot on the Smith Chart (Figure 4B). The value of this characteristic
impedance is found by the designer interacting with the time shared

+ 0.42 = 050
Zo tan Θ

Zo = 30 ohms

– 0.75 = 050
Zo tan 1.5Θ

Θ = 75.9°
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Figure 4. Three Element Mixer Matching Circuit, Admittance Coordinates.
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computer analysis program until the maximum standing wave ratio is
minimized.

A good starting value for the transformer characteristic admittance is
found by estimating the final value of center frequency conductance
and calculating the geometric mean of this value and the value at Y2,
1.7 x 0.02 (Figure 4A). The final value may be estimated by assuming
the final admittance plot will have the same diameter on the Smith
Chart as Y2. Attempts to improve the performance with a computer
optimization program produced no significant change in the circuit
shown in Figure 4.

Detector Diode
With a small amount of dc bias, the 5082-2709 beam lead diode makes
an excellent detector diode. The matching procedure will not be so
successful in this application, because the admittance is farther from
the center of the Smith Chart and is more dispersive. Figure 5 shows
the measured admittance of the diode with 50 microamperes bias
current and the equivalent circuit obtained with the computer
optimization program. The circuit elements representing package
parasitics were assumed to be the same for this application as for the
mixer application.

Figure 6 shows the three steps in the matching procedure for the
detector diode. The 8.2 ohm characteristic impedance required for the
shunt resonant transmission line would be difficult to realize. By using
two lines in shunt, the characteristic impedance of each is doubled to a
more practical value of 16.4 ohms. This technique also reduces
parasitics by maintaining symmetry.

Although the maximum VSWR of 3.6 obtained in this example is
adequate for many detector applications, a smaller reflection
coefficient is required in some cases in order to avoid deterioration of
performance of adjacent circuits. It is possible to improve the design
by using both series and shunt resonant circuits to make a double loop
on the Smith Chart. However, such a complicated circuit would be
difficult to realize. It is often permissible to sacrifice some sensitivity in
order to improve the VSWR. In this case the technique shown in Figure
7 is suggested. Here the maximum VSWR is reduced below 1.7 by first
moving the diode admittance closer to the center of the Smith Chart by
adding a 300 ohm shunt resistor across the diode. The three matching
elements are then added.
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Sensitivity may be traded for VSWR by adjusting the value of the shunt
resistor. Figure 8 illustrates this tradeoff. An unmatched detector diode
has a sensitivity of 1.5 millivolts per microwatt. A broadband reactive
matching circuit (Figure 6) causes about 1 dB loss due to reflection.
Improving the match with a shunt resistor of 1000 and 300 ohms causes
more loss due to power absorbed by the resistors. However, sensitivity
loss due to reflections from an unmatched diode is one or two dB
worse than that due to the matching network using a 300 ohm resistor.
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Another technique for reducing mismatch loss in detector diodes is the
use of increased bias current. This reduces the junction resistance so
the diode is a better match to the 50 ohm transmission line.
Unfortunately the reduction of junction resistance increases the loss in
the diode series resistance. The net loss is always more than the loss in
the shunt resistance required to achieve the same VSWR without
increasing bias current. Figure 9 shows how tangential sensitivity
deteriorates as VSWR improves for the two techniques. In every case,
the shunt resistance provides a more sensitive detector for the same
VSWR.

Another way of adding the third reactive element in the matching
circuit is the use of a shunt inductance or a shunt inductive line at the
diode terminals. This allows the admittance to be rotated counter-
clockwise on the Smith Chart to a location where a realizable high
impedance transformer or a lumped inductance can satisfy the dual
requirement of equal band edge conductances equal to the inverse of
the center frequency conductance.
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A combination admittance-impedance Smith Chart is useful for finding
the value of this shunt inductance. Point A (Figure 10) is the
immittance of the diode-300 ohm shunt resistor combination at 10 GHz.
We’ll assume the final 10 GHz normalized admittance to be ˜G = 1.5.
This point will be reached along the ˜R = 1/1.5 circle by adding a series
inductance. The initial shunt inductance then must move point A along
the ˜G = 0.27 circle to the ˜R = 1/1.5 circle. To reach the intersection,
point B, requires shunt inductance corresponding to the difference
between the susceptance at these two points.
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R = 0.5

G = 0.2
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G = 0.5
~

+B

–B

G

–X
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Figure 10. Detector Matching on Immittance Chart.

= 0.0148 – 0.0117 = 0.0031

L = 5.1 nH

1
2π 10 L

The series inductance to reach point C, 1.2 nH, is chosen to make the
band edge conductances equal.

Figure 11 shows the admittance from 8 GHz to 12 GHz at each stage of
the design – shunt inductance at A, series inductance at B, and finally
the resonating shunt shorted line at C. The final admittance is
expanded in Figure 11 B. The maximum VSWR is 1.55, slightly better
than the 1.66 value of Figure 7.

Although the calculations show improved performance with lumped
elements, the question of realizability must be considered. Spiral coils
on microstrip make excellent inductors [4] [5] until the distributed
capacity between turns becomes excessive. Figure 12 shows the
empirical limits on inductance for these coils.
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The proposed shunt inductance of 5.1 nH is clearly too large. The
equivalent shunt shorted line is approximated by equating reactance at
10 GHz. Characteristic impedance is set at 100 ohms to best
approximate the lumped inductance.
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The same series inductance is used and a shunt shorted line resonates
band edges. The result is shown in Figure 13. The more dispersive
shunt line replacing the 5.1 nH inductor is responsible for a higher
band edge VSWR. The performance is now worse than that of Figure 7.

Θ = 72.7°

2π10 x 5.1 = Zo tan Θ = tan Θ.
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An analysis of lumped element matching procedures by Thomas [6]

predicts that a series initial element will provide maximum bandwidth.
Substituting a lumped inductance for the 100 ohm line in Figure 7 does
show slight improvement over Figure 11. This is shown in Figure 14A
and B. When the lumped inductance exceeds the limits of Figure 12,
best performance is obtained by using the limiting lumped inductance
in series with the necessary distributed element needed to provide the
proper reactance.
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Figure 14. Detector Matched with Initial Series Element, 50 µA Bias,
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Conclusion
An empirical procedure for designing matching circuits for mixers and
detectors has been described. Optimum designs are achieved without
the use of computer optimization procedures.
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