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resumo 
 

 

Atualmente, os elevados requisitos de eficiência e linearidade exigidos aos 

amplificadores de potência utilizados em sistemas de comunicações sem fios 

tornam essencial uma boa caracterização dos dispositivos ativos utilizados.  

Os sistemas de load-pull são uma das técnicas mais utilizadas para essa 

caracterização. Estes sistemas são normalmente divididos em três categorias, 

sistemas passivos, ativos em malha fechada e ativos em malha aberta.  

Nesta dissertação é apresentado o projeto de um sistema de load-pull em malha 

aberta baseado nos equipamentos do laboratório de rádio-frequência do Instituto 

de Telecomunicações, como alternativa aos sistemas comerciais. 

Os sistemas de load-pull em malha aberta são particularmente interessantes pois 

permitem apresentar ao transístor cargas com elevado VSWR (Voltage Standing 

Wave Ratio) sem sofrerem de problemas de oscilação. 

Os coeficientes de reflexão apresentados ao transístor são sintonizados a partir 

do método de Newton-Raphson. Para a correta medição das métricas desejadas 

foi aplicada uma calibração SOLT e uma calibração de potência. 

O sistema foi aplicado para a obtenção das curvas de nível de eficiência e 

potência de saída de um transístor de nitreto de gálio (GaN). À frequência de 2,1 

GHz, obteve-se uma eficiência máxima de 80.5% e uma potência de saída 

máxima de 42.5 dBm. 

Por fim, projetou-se um amplificador baseado na carga de máxima eficiência 

obtida pela simulação de load-pull. A eficiência do amplificador comprovou os 

resultados obtidos através do sistema de load-pull projetado.    
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abstract 

 
Currently, the high efficiency and linearity requirements of power amplifiers 

used in wireless communication systems have made it essential to have a good 

characterization of the active devices used. 

Load-pull systems are one of the most used techniques for this characterization. 

These systems are normally divided into three categories, passive, closed-loop, 

and open-loop systems. 

This dissertation presents the design of an open-loop load-pull system based on 

the equipment of the radio frequency laboratory of the Instituto de 

Telecomunicações, as an alternative to commercial systems. 

The open-loop load-pull systems are particularly interesting because they allow 

to present loads with high VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) to the 

transistor without suffering from oscillation problems. 

The reflection coefficients presented to the transistor were tuned using the 

Newton-Raphson method. For the correct measurement of the desired metrics, a 

SOLT calibration and a power calibration were applied. 

The system was applied to obtain the efficiency and power contours of a gallium 

nitride transistor. At a frequency of 2.1 GHz, a maximum efficiency of 80.5% 

and a maximum output power of 42.5 dBm were obtained. 

Finally, based on the maximum efficiency load obtained by the load-pull 

simulation, a power amplifier was designed. The amplifier's efficiency proved 

the results obtained through the designed load-pull system. 
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1.  Introdução 

1.1 Motivação e contextualização 

As telecomunicações desempenham um papel crucial na sociedade atual. A demanda por 

melhores serviços de telecomunicações e os atualmente mais de sete mil milhões de subescritores 

mundiais deste tipo de serviços [1] fizeram com que o desenho e fabrico de equipamento para 

telecomunicações seja o sector em maior crescimento na indústria eletrónica [2]. 

As estações base têm um papel preponderante nos sistemas de telecomunicações, no entanto 

mais de 60% da potência que consomem não é usada para a transmissão de dados, mas sim dissipada 

na forma de calor [2]. Este modo ineficiente de funcionamento das estações base é indesejado tanto 

a nível económico como a nível ambiental. 

O amplificador de potência tem um grande impacto na potência consumida nas estações 

base, cerca de 57% [3]. Isto faz com que o aumento da eficiência dos amplificadores, assegurando a 

sua linearidade, seja alvo de estudo tanto pela comunidade académica como empresarial.  

Os sinais de telecomunicações utilizados atualmente são modulados em amplitude e fase e 

apresentam um elevado rácio entre a potência de pico e a potência média. Este rácio, representado 

na Figura 1.1, é denominado de PAPR (Peak-to-Average Power Ratio). O valor do PAPR dos sinais 

atuais pode chegar a 13 dB [4] o que significa que o amplificador irá operar parte do tempo em zonas 

de baixa potência conhecidas como zonas de back-off, pelo que é necessário que o amplificador tenha 

uma boa performance em termos de eficiência não só apenas quando a potência na sua saída é 

máxima, mas também para estes níveis de potência mais baixos. 

A busca por eficiência mais alta na zona de back-off fez surgir várias arquiteturas de 

transmissores, como o Doherty ou o Chireix, que atualmente são amplamente utilizadas em estações 

de base e fazem uso do conceito de modelação de carga para garantirem melhores níveis de eficiência 

para a zona de back-off. 

No projeto de amplificadores é necessário saber quais as cargas que quando apresentadas ao 

transístor permitem alcançar os melhores resultados em algumas das suas figuras de mérito, da qual 

a eficiência faz parte. Ao longo do tempo têm surgido várias técnicas teóricas que permitem 
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determinar estas métricas [5], [6]. No entanto, existem situações em que, por exemplo, dada a 

complexidade do package do transístor, a melhor opção é recorrer a técnicas laboratoriais para 

determinar essas métricas. Essas técnicas de medida são conhecidas por load-pull. 

 

 

Figura 1.1 Exemplo do PAPR de um sinal. 

 

O load-pull é uma das soluções mais proeminente para a caracterização não linear de 

transístores usados em amplificadores de potência para micro-ondas e ondas milimétricas. Para além 

da caracterização do transístor, com recurso a esta técnica é possível também criar modelos de 

dispositivos ativos que são usados no projeto de amplificadores através de ferramentas CAD 

(Computer-Aided Design) [7]. 

Num sistema de load-pull são apresentadas várias impedâncias na saída do transístor de 

forma controlada e a sua performance é medida para cada uma delas. O processo de variar a 

impedância na entrada do transístor é conhecido como source-pull. As cargas apresentadas ao 

dispositivo em teste (DUT) podem ser sintonizadas com recurso a sintonizadores mecânicos ou 

eletromecânicos, técnica conhecida como load-pull passivo, ou podem ser sintonizadas injetando um 

sinal no porto do DUT num processo conhecido como load-pull ativo, que tanto pode ser feito em 

malha aberta como em malha fechada. Na Figura 1.2 é apresentado um sistema de load-pull ativo 

comercial. 

 

Figura 1.2 Sistema de load-pull ativo MT2000 da Maury Microwave [8]. 

Envolvente
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Os sistemas passivos oferecem vários pontos positivos como um custo de implementação 

mais baixo ou a rápida síntese de impedâncias [9], no entanto também apresentam dificuldades em 

sintonizar coeficientes de reflexão mais elevados. Por sua vez, sistemas ativos de load-pull são 

capazes de sintonizar coeficientes de reflexão elevados, no entanto, sistemas ativos em malha fechada 

tendem a apresentar problemas de oscilação. Os sistemas ativos em malha aberta apresentam um 

custo muito elevado face aos restantes, e o facto de recorrerem a algoritmos para sintonizar 

impedâncias torna-os mais lentos.   

 Soluções que permitam reduzir os custos associados à implementação de sistemas de load-

pull em malha aberta, como o uso de equipamentos existentes no laboratório, tornam esta técnica 

bastante apelativa uma vez que as vantagens que esta apresenta superam as desvantagens.    

1.2 Objetivos 

O principal objetivo desta dissertação é o projeto e teste de um sistema ativo de load-pull em 

malha aberta para micro-ondas baseado nos equipamentos e dispositivos disponíveis no laboratório 

de rádio-frequência do Instituto de Telecomunicações.  

Como prova de conceito, o sistema será utilizado para obter as curvas de nível de eficiência 

e potência de saída de um transístor de nitreto de gálio (GaN) a operar a 2.1 GHz. A validação do 

sistema será feita através do projeto de um amplificador de potência para a carga de eficiência obtida. 

São ainda objetivos desta tese a aquisição de conhecimentos essenciais para o projeto de 

sistemas de load-pull e de amplificadores de potência. 

1.3 Organização 

Esta dissertação é composta por seis capítulos, onde é apresentado o trabalho realizado. 

No capítulo 1 é apresentado o tema da dissertação assim como a motivação para a mesma e 

os principais objetivos a atingir. 

O capítulo 2 é composto por duas partes. Na primeira parte são abordadas as principais 

figuras de méritos da caracterização linear e não linear de amplificadores de potência. Na segunda 

parte, são discutidas as principais classes de operação e arquiteturas dos amplificadores de potência 

atuais baseadas em modelação de carga. 

O capítulo 3 começa por apresentar as figuras de méritos dos sistemas de load-pull. De 

seguida, a calibração SOLT e a calibração de potência são abordadas e é explicado como adquirir 

corretamente os parâmetros S e a potência no plano de referência desejado. Ainda neste capítulo são 

introduzidas as principais técnicas de load-pull.  
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Durante o capítulo 4 são descritos os vários passos realizados para o projeto de um sistema 

de load-pull em malha aberta. Este sistema foi depois simulado para que fossem obtidos os resultados 

de load-pull num transístor de GaN. 

O capítulo 5 ilustra a implementação de um amplificador em classe B de forma a validar os 

resultados obtidos no capítulo 4. 

O capítulo 6 é o capítulo final deste trabalho, nele são reportadas as principais conclusões 

que foram tiradas com esta dissertação. Neste capítulo são ainda dadas algumas sugestões para um 

trabalho futuro. 
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2.  Amplificadores de potência 

O amplificador de potência é um dispositivo essencial nos atuais sistemas de comunicações sem 

fios. Este dispositivo é um transdutor de potência DC em potência de RF, conforme ilustrado na 

Figura 2.1, que dota o sinal com a energia necessária à transmissão entre transmissor e recetor [10]. 

Num amplificador de potência pretende-se colocar o máximo de potência possível na sua saída. 

Para isso, o amplificador trabalha perto da sua zona de saturação, o que favorece a sua eficiência, 

mas degrada a sua linearidade. O compromisso entre estas duas métricas é por isso importante no 

desenho deste tipo de amplificadores [11].  

Neste capítulo são apresentadas as principais caracterizações e técnicas essenciais ao projeto de 

amplificadores de potência. 

 

Figura 2.1 Relações de potência de um amplificador. 

 

2.1 Caracterização de amplificadores de potência  

2.1.1 Caracterização para pequeno sinal  

 Powers waves 

Em 1965, Kurukawa definiu um novo conceito de ondas, as ondas de potência (ou power 

waves). Estas ondas são de especial interesse para definir relações de potência entre circuitos ligados 

por uma rede de N-portos [12].  

PA
Pin Pout

PDC

Pdiss
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A onda incidente 𝑎 e a onda refletiva 𝑏 em cada um dos portos de uma rede de N-portos são 

definidas nas equações (2.1) e (2.2), onde 𝑉𝑖e 𝐼𝑖 são, respetivamente, a tensão e a corrente no porto 

𝑖, e 𝑍𝑖 é a impedância vista por esse porto.  

 

𝑎𝑖 =
𝑉𝑖+𝑍𝑖𝐼𝑖

2√|𝑅𝑒𝑎𝑙(𝑍𝑖)|
  (2.1) 

𝑏𝑖 =
𝑉𝑖−𝑍𝑖

∗𝐼𝑖

2√|𝑅𝑒𝑎𝑙(𝑍𝑖)|
 (2.2) 

  

O quadrado da magnitude destas ondas está diretamente relacionado com a potência 

incidente e refletida em cada porto de uma rede de dois portos (ou quadripolo), e por essa razão são 

chamadas de ondas de potência.   

Considerando uma rede de dois portos, como a representada na Figura 2.2, que pode ser 

usada para representar um amplificador, a definição das ondas 𝑎 e 𝑏 é tal que existe a máxima 

transferência de potência para a carga 𝑍𝐿 quando 𝑍𝐿 = 𝑍𝑜𝑢𝑡
∗ [13]. Tendo isto em conta, pode-se 

fazer as seguintes considerações sobre a potência do circuito: 

 

𝑃𝑎𝑣𝑠 =
1

2
|𝑎1|2 (2.3) 

𝑃𝑖𝑛 =
1

2
|𝑎1|2 −

1

2
|𝑏1|2 (2.4)  

𝑃𝐿 =
1

2
|𝑏2|2 −

1

2
|𝑎2|2 (2.5) 

  

ZL

PL

ZS

Pavs

+

-~
a1

b1 b2

a2

Pin Pout

S21

S11 S22

S12

ΓS Γin Γout ΓL  

Figura 2.2 Rede de dois portos. 

 Parâmetros S 

Redes de N-portos lineares podem ser caracterizadas através da medição de parâmetros aos 

seus terminais.  
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Os parâmetros S (do inglês Scattering) são os mais utilizados no projeto de circuitos de 

micro-ondas. Isto deve-se à facilidade de medição que estes apresentam quando comparados a outros 

tipos de parâmetros, como os parâmetros Z ou Y, onde é necessário ter um circuito aberto ou um 

curto circuito nos portos do circuito, condições que a alta frequência podem ser difíceis de alcançar. 

No caso dos parâmetros S, a sua medição é feita com uma carga de valor tipicamente igual à 

impedância característica (𝑍0) [10]. 

Considerando uma rede de dois portos como a da Figura 2.2, os parâmetros S podem ser 

definidos através das relações entre a onda incidente 𝑎 e refletida 𝑏 nos seus terminais conforme 

descrito nas equações (2.6) e (2.7). Em regime linear estes parâmetros não dependem da potência 

aplicada aos terminais, mas dependem da frequência pelo que devem ser medidos para cada uma das 

frequências a testar. 

 

𝑏1 = 𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑎2 (2.6) 

𝑏2 = 𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑎2 (2.7) 

  

Cada um dos parâmetros S pode ser definido da seguinte forma: 

 

𝑆11 =
𝑏1

𝑎1
|

𝑎2=0

     𝑆12 =
𝑏1

𝑎2
|

𝑎1=0

 

𝑆21 =
𝑏2

𝑎1
|

𝑎2=0

    𝑆22 =
𝑏2

𝑎2
|

𝑎1=0

 

 

(2.8) 

Onde:  

• 𝑆11 é o coeficiente de reflexão no porto 1 quando a saída está terminada com uma 

carga igual a 𝑍0. 

• 𝑆12 é o ganho do porto 2 para o porto 1 quando o porto 1 está terminado com uma 

carga igual a 𝑍0. 

• 𝑆21 é o ganho do porto 1 para o porto 2 quando o porto 2 está terminado com uma 

carga igual a 𝑍0. 

• 𝑆22 é o coeficiente de reflexão no porto 2 quando o porto 1 está terminado com uma 

carga igual a 𝑍0. 

Quando expressos na forma logarítmica os parâmetros S passam a representar novas figuras 

de mérito como é o caso do Return Loss na entrada (𝑅𝐿𝑖𝑛) do quadripolo que pode ser expresso por 

(2.9) ou do Return Loss na saída (𝑅𝐿𝑜𝑢𝑡) do quadripolo por (2.10) . 
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Já a expressão (2.11) representa o ganho de potência no caso de circuitos ativos ou o 

Inssertion Loss (IL) no caso dispositivos passivos. 

 

𝑅𝐿𝑖𝑛 =  −20𝑙𝑜𝑔10|𝑆11| (2.9) 

𝑅𝐿𝑜𝑢𝑡 =  −20𝑙𝑜𝑔10|𝑆22| (2.10) 

𝐼𝐿 =  20𝑙𝑜𝑔10|𝑆21| (2.11) 

 

 Estabilidade 

No desenho de amplificadores de potência garantir a estabilidade deve ser uma das primeiras 

condições a ser assegurada, caso contrário o amplificador pode oscilar. 

Num quadripolo pode ocorrer oscilação se for apresentada uma resistência negativa pelo 

porto de entrada ou pelo porto de saída. Pode-se considerar um quadripolo incondicionalmente 

estável se os coeficientes de reflexão, para qualquer frequência, cumprirem as seguintes condições: 

 

|Γ𝑆| < 1 (2.12) 

|Γ𝑙| < 1 (2.13) 

|Γ𝑖𝑛| = |𝑆11 +
𝑆12𝑆21Γ𝐿

1 − 𝑆22Γ𝐿
| < 1 

(2.14) 

|Γ𝑜𝑢𝑡| = |𝑆22 +
𝑆21𝑆12Γ𝑆

1 − 𝑆11Γ𝑆
| < 1 

(2.15) 

 

O Rollett’s stability factor (K) é obtido através da manipulação das expressões anteriores. 

Este fator garante as condições de estabilidade quando: 

 

𝐾 =
1 − |𝑆11|2 − |𝑆22|2 + |Δ|2

2|𝑆12𝑆21|
> 1 (2.16) 

|Δ| = |𝑆11𝑆22 − 𝑆12𝑆21| < 1 (2.17) 

  

Quando o quadripolo é potencialmente instável os círculos de estabilidade são uma maneira 

gráfica de saber quais as impedâncias em que a estabilidade é assegurada [10].  
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 Ganho 

Assumindo o amplificador como sendo um quadripolo, pode-se definir três diferentes 

expressões para o seu ganho em termos dos parâmetros S e dos coeficientes de reflexão das 

terminações: 

• O rácio entre a potência entregue à carga e a potência disponível na fonte, o qual chamamos de 

ganho de transdução (GT) [7]. Este ganho depende das terminações apresentadas ao 

quadripolo 𝛤𝑆 e 𝛤𝐿 e é o ganho que é mais usado em amplificadores, sendo definido por: 

 

𝐺𝑇 =
𝑃𝐿

𝑃𝑎𝑣𝑠
=

1 − |𝛤𝑆|2

|1 − 𝛤𝑖𝑛𝛤𝑆|2
|𝑆21|2

1 − |𝛤𝐿|2

|1 − 𝑆22𝛤𝐿|2
 (2.18) 

 

• O rácio entre a potência disponível à saída do amplificador e a potência disponível na fonte, o 

qual chamamos de ganho disponível (GA). Este ganho não tem em conta a adaptação na saída 

e só depende de 𝛤𝑆 e é dado por: 

 

𝐺𝐴 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑎𝑣𝑠
=

1 − |𝛤𝑆|2

|1 − 𝑆11𝛤𝑆|2
|𝑆21|2

1

1 − |𝛤𝑜𝑢𝑡|2
 (2.19) 

 

• O rácio entre a potência entregue à carga e a potência disponível à entrada do amplificador, o 

qual chamamos de ganho de potência (GP). Se a adaptação entre a fonte e o amplificador fosse 

perfeita este ganho seria igual ao ganho de transdução. Este ganho depende de 𝛤𝐿 e é definido 

por: 

𝐺𝑃 =
𝑃𝐿

𝑃𝑖𝑛
=

1

1 − |𝛤𝑖𝑛|2
|𝑆21|2

1 − |𝛤𝐿|2

|1 − 𝑆22𝛤𝐿|2
 (2.20) 

 

2.1.2  Caracterização não linear  

Na natureza, ao contrário do que se possa pensar, os sistemas não lineares são a regra e não 

a exceção. Desde os anos cinquenta que os efeitos destes sistemas têm sido motivo de preocupação 

em telecomunicações. 

Um sistema é considerado linear quando obedece a duas propriedades que definem 

linearidade: adição e homogeneidade. 

O amplificador de potência é a principal fonte de não linearidade em transmissores. O seu 

comportamento não linear pode ser facilmente demonstrado uma vez que a fonte DC que alimenta o 

amplificador é finita, e por isso este não consegue manter um ganho constante para valores cada vez 
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maiores de potência do sinal de entrada. A caracterização da não linearidade de amplificadores é 

importante para garantir que estes cumprem com as especificações de certas aplicações.  

 

 Caracterização a um tom 

Para se efetuar a caracterização a um tom é aplicada uma onda sinusoidal contínua ao DUT. 

Este teste é realizado para vários valores de potência e permite que sejam obtidas as caracterizações 

não lineares AM-AM e AM-PM. 

A caracterização AM-AM permite observar a compressão ou a expansão do ganho do DUT 

com o aumento da potência do sinal de entrada. Com esta caracterização pode ser obtida uma figura 

de mérito, o ponto de compressão de 1dB (P1dB). Esta figura de mérito é definida como o nível de 

potência de saída na qual o sinal de saída já está comprimido em 1dB [13]. 

Num amplificador linear, a fase do sinal de saída permanece inalterada com a variação da 

potência do sinal de entrada. Num amplificador não linear tal não acontece, a medição desta variação 

de fase é a caracterização AM-PM. Esta mudança na fase é maioritariamente causada pelas 

capacidades não lineares do dispositivo [13]. 

 

 Caracterização a dois tons 

Um estímulo com dois tons é uma representação mais fiel de um sinal de telecomunicações 

do que o uso de apenas um tom. A resposta não linear de amplificadores de potência a um sinal com 

dois tons cria novas componentes no espectro de frequências.  

As componentes de distorção que estão junto aos tons fundamentais e que, portanto, caem 

na banda fundamental, são mais difíceis de eliminar, pois seria necessário um filtro de elevado fator 

de qualidade com uma ordem muito grande. Estas componentes são conhecidas como 

intermodulation distortion (IMD). Ao rácio entre a potência fundamental e a potência de IMD dá-se 

o nome de intermodulation ratio (IMR) [10].   

Em regime de pequeno sinal, um aumento de 1dB na potência de entrada também 

corresponde a um aumento de 1 dB na potência da componente fundamental da saída, no caso da 

potência de distorção de intermodulação de terceira ordem o aumento é de 3 dB. Para valores 

elevados de potência de entrada verifica-se que as curvas de potência começam a comprimir. Se as 

curvas de potência de saída para pequeno sinal da componente fundamental e de IMD de terceira 

ordem se prolongassem acabariam por se intersectar. O ponto onde se dá a interseção é o ponto de 

interseção de terceira ordem IP3 [10], este ponto é exibido na Figura 2.3. 

O IP3 é um conceito teórico. Neste ponto a potência da frequência fundamental e da terceira 

harmónica são iguais e, portanto, o valor do IMR é 1. 
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Figura 2.3 Representação da potência fundamental, potência de IMD, P1dB e IP3. 

 

Eficiência 

A eficiência (η) é uma figura de mérito que expressa que parte da energia DC é que um 

amplificador converteu em energia do sinal na saída, conforme ilustrado na Figura 2.1, sendo então 

a razão entre a potência de saída, 𝑃𝑜𝑢𝑡, e a potência DC, 𝑃𝐷𝐶 (2.21). 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝐷𝐶
 (2.21)   

No entanto, por forma a ter um balanço mais correto da eficiência global do amplificador, o 

seu cálculo deve contabilizar toda a energia que entra no sistema e, portanto, também se deve 

considerar a potência de entrada, 𝑃𝑖𝑛, sendo esta mais importante quando o amplificador tem um 

ganho pequeno, representando assim uma parte substancial do valor de 𝑃𝑜𝑢𝑡. A eficiência do circuito 

passa então a ser dada pela PAE (Power Added Efficiency), que corresponde ao rácio entre a potência 

adicionada ao sinal (potência de saída menos a potência de entrada) e a potência DC. 

 

𝑃𝐴𝐸 =
𝑃𝑜𝑢𝑡 − 𝑃𝑖𝑛

𝑃𝐷𝐶
 (2.22)   
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2.2 Classes de operação 

Grande parte das características de um amplificador, como a eficiência ou a linearidade, 

devem-se à sua classe de operação. 

 Uma das principais diferenças entre classes é o modo de funcionamento do dispositivo. Nas 

classes A, B, AB e C o transístor comporta-se como uma fonte de corrente controlada por uma tensão. 

Nas classes de alta eficiência, como é o caso da classe E, o dispositivo ativo comporta-se como um 

interruptor. Os amplificadores em classe F usam controlo harmónico para maximizar a eficiência. 

Apesar de existirem outras classes de amplificação apenas as mencionadas anteriormente 

serão brevemente discutidas.   

2.2.1 Classes em modo de fonte de corrente 

As classes de operação em modo de fonte de corrente partilham a mesma arquitetura, descrita 

na Figura 2.4. São usadas duas fontes DC seguidas de uma RF Choke para alimentar e polarizar o 

transístor. Para bloquear as componentes DC do sinal são usados condensadores. Na saída do circuito 

existe um filtro ressonante à frequência fundamental cuja função é curto-circuitar as componentes 

harmónicas. 

Nestas classes os compromissos entre eficiência, ganho e linearidade são feitos manipulando 

a onda de corrente na saída do transístor. 

 

 

Figura 2.4 Amplificador em modo de fonte de corrente. 
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A escolha do ponto de polarização está diretamente relacionada com o tempo que o transístor 

vai estar na zona ativa. Este tempo é normalmente convertido no ângulo de condução que define o 

período que o transístor está a conduzir.  

Os valores da corrente DC e da componente fundamental podem ser expressos em função do 

ângulo de condução (𝜃), consequentemente também a eficiência de cada classe pode ser calculada 

pelo ângulo de condução através da equação (2.23) [14]. 

 

𝜂𝑀𝑎𝑥 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝐷𝐶
=

2𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 (2𝜃)

4(𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃)
 (2.23) 

 

Os amplificadores em classe A têm um ângulo de condução de 2π. Isto significa que o seu 

transístor está sempre a conduzir o que resulta numa eficiência máxima de 50%. A classe A é a que 

produz menos conteúdo harmónico e, por isso, é a que apresenta menos distorção [14]. 

Um amplificador em classe B é polarizado no limiar da condução. O seu ângulo de condução 

é π, o que significa que conduz apenas durante a parte positiva do sinal de excitação. Isto resulta num 

menor consumo de corrente DC e num aumento da eficiência para 78.5%. O amplificador em classe 

B apresenta uma potência de saída igual ao de classe A, no entanto apresenta mais distorção por ter 

metade do sinal cortado. Contudo, é uma distorção par e que, portanto, não afeta a linearidade à 

fundamental. Também o ganho do amplificador em classe B é menor que o ganho de um amplificador 

em classe A já que precisa do dobro da excursão de tensão na entrada para obter o mesmo nível de 

potência. 

A classe AB é um compromisso entre a eficiência de um amplificador de classe B e a 

linearidade e ganho de um amplificador de classe A. Nesta classe o transístor é polarizado de modo 

a ter um ângulo de condução entre π e 2π. 

O amplificador em classe C é polarizado abaixo da tensão de threshold, o que significa que 

conduz durante menos de metade do período, ou, por outras palavras, que o seu ângulo de condução 

é inferior a π. Isto torna a classe C na mais eficiente deste tipo de classes, com uma eficiência que 

teoricamente pode chegar aos 100%. No entanto, para se ter 100% de eficiência nenhuma potência é 

entregue à carga, e além disso, o ganho seria muito reduzido o que faz com que seja necessário um 

grande nível de potência na entrada o que degradaria a PAE. 

O ponto de polarização de cada classe assim como a forma de onda da corrente estão 

representados na Figura 2.5.   
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a) b) 

Figura 2.5 Classes de operação: a) ponto de polarização b) formas de onda de corrente. 

2.2.2 Classes de alta eficiência  

Uma das mais populares classes com transístores comutados é a classe E. Esta classe foi 

introduzida em 1975 por Nathan O. Sokal e por Alan D. Sokal [15] com um circuito que apenas 

continha um transístor a operar como um interruptor, como o representado na Figura 2.6 a) .  

L1

L2

C1
ZL

VDD

C2

 

a) 

 

b) 

Figura 2.6 Amplificador em classe E: a) esquema b) formas de onda ideais. 

 

A malha de saída desta classe é projetada por forma a que o produto das ondas de tensão e 

corrente seja nulo, o que teoricamente pode conduzir a uma eficiência de 100%. Para tal existem 

duas condições que devem ser asseguradas. A primeira delas é que quando o transístor se encontra 

no estado OFF a tensão deve chegar a zero antes da transição para o estado ON. Esta condição é 

conhecida como zero voltage switching e evita a dissipação de energia que iria ocorrer se a tensão 

ainda fosse elevada no momento em que a corrente começa a fluir [15].  

A segunda condição, zero slope voltage switching, é que antes de o transístor comutar do 

estado OFF para ON, a derivada da tensão deve ser zero. Desta forma existe um intervalo de tempo 
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em que a transição de estado pode ocorrer cumprindo substancialmente com a condição de 𝑉𝐷𝑆 =  0 

[15]. As formas de onda desta classe estão representadas na Figura 2.6 b). 

Também nos amplificadores de classe F pretende-se que no dreno do transístor não existam 

ondas de corrente e tensão em simultâneo, o que se verifica quando temos uma onda de tensão 

retangular e uma forma de onda de corrente que só conduz a outra metade do ciclo. Para tal recorre-

se ao controlo harmónico, em que as componentes harmónicas ímpares são adicionadas em fase à 

componente fundamental da tensão, o que resulta (para um número infinito de harmónicas ímpares) 

numa forma de onda retangular [16]. 

A existência de componentes harmónicas pares na onda de corrente também contribui para 

o aumento da eficiência do transístor. Isto pode ser atingido polarizando o transístor em classe B, no 

entanto a presença destas harmónicas é indesejada na forma de onda de tensão. Desta forma, a malha 

de saída deve ser projetada para apresentar baixa impedância para componentes harmónicas pares, 

alta impedância para componentes harmónicas ímpares e a impedância ótima para a componente 

fundamental.  

O esquema e as formas de onda do amplificador em classe F encontram-se representados na 

Figura 2.7. 

a) 

 

b) 

Figura 2.7 Amplificador em classe F: a) esquema b) formas de onda ideais. 

2.3 Arquiteturas de amplificação avançadas 

Nos sistemas de telecomunicações atuais os sinais utilizados, modulados em amplitude e 

fase, apresentam grande PAPR [10], o que leva a que as classes de operação até agora apresentadas 

não sejam uma solução eficaz devido à ineficiência com que operam para potências de back-off  [14]. 

Como forma de melhorar a eficiência média do amplificador sem comprometer a sua 

linearidade, surgiram novas estratégias de amplificação que podem ser divididas em duas categorias, 

modulação da tensão de alimentação e modulação de carga. 
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No caso da modulação da tensão de alimentação a solução passa por alterar dinamicamente 

a tensão de alimentação do transístor em função da amplitude do sinal. Envelope Tracking (ET) e 

Envelope Elimination and Restoration (EER) são duas das técnicas que fazem uso deste conceito.   

A modulação de carga consiste em alterar dinamicamente a carga apresentada ao transístor, 

o amplificador Doherty e o amplificador Chireix são as duas arquiteturas mais usadas a fazerem-se 

valer desta técnica. 

2.3.1 O amplificador Doherty  

O amplificador Doherty foi proposto em 1936 por W. Doherty [17]. Na sua configuração 

original o amplificador Doherty é composto por dois amplificadores (um principal e um secundário) 

interligados na sua entrada por um divisor de potência para que o sinal seja divido pelos dois 

amplificadores. A saída do amplificador principal está ligada à carga através de um inversor de 

impedâncias, por sua vez a saída do amplificador secundário está diretamente ligada à carga [18], 

conforme representado na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Amplificador Doherty. 

 

O amplificador principal (ou carrier) é normalmente polarizado em classe B, por sua vez o 

amplificador secundário (ou peaking) é polarizado em classe C. 

Quando o sinal de entrada é muito baixo o amplificador secundário está cortado e o principal 

está ativo, o que faz com que o amplificador Doherty se comporte como um amplificador em classe 

B, com exceção da sua impedância de carga que é o dobro da impedância de carga de um classe B 

convencional. 

Assim que o amplificador principal se aproxima da zona de tríodo (e do primeiro pico de 

eficiência, que acontece a metade da excursão do sinal de entrada) o amplificador secundário começa 

também a conduzir. O aumento da corrente à saída do amplificador secundário é responsável pelo 
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decréscimo da impedância do amplificador principal, por sua vez, a impedância do amplificador 

secundário também diminui com o aumento da corrente do amplificador principal, este fenómeno é 

conhecido como modulação de carga. 

A partir do momento em que o amplificador secundário começa a conduzir, o amplificador 

principal comporta-se como uma fonte de tensão de eficiência constante. Com o aumento do valor 

do sinal de entrada o amplificador secundário também atinge a máxima eficiência o que resulta no 

segundo pico de eficiência do amplificador Doherty. 

Num amplificador Doherty clássico o primeiro máximo de eficiência acontece para uma 

potência de back-off de 6dB, como é possível observar pela Figura 2.10, no entanto o amplificador 

pode ser projetado para que este máximo ocorra para um valor de potência de back-off diferente. O 

valor de potência de back-off a que se dá o primeiro máximo de eficiência e a impedância de saída 

que garante esse máximo são dados em função do load-pull ratio [19].  

2.3.2 O amplificador Chireix  

O amplificador Chireix foi introduzido nos anos 30 por Henri Chireix [20]. Este amplificador 

é um caso especial de amplificador de outphasing. 

Num amplificador outphasing o sinal de entrada, modulado em amplitude, é dividido por um 

separador de componentes de sinal (SCS) em dois sinais de amplitude constante e fases variáveis 

(entre 0 e 90 graus) simétricas. O uso de sinais com amplitude constante permite que na sua 

amplificação sejam usados amplificadores de alta eficiência a operar como fontes de tensão. 

Depois de amplificados os sinais são somados através de um combinador. É nesta fase que 

o amplificador Chireix se distingue dos outros amplificadores outphasing. Enquanto que nos 

amplificadores outphasing convencionais o combinador é projetado para garantir o isolamento entre 

portos, no amplificador Chireix tal não acontece e com isso cada um dos amplificadores passa a ser 

uma carga ativa do outro [21]. 

O circuito genérico de um amplificador Chireix encontra-se representado na Figura 2.9. 
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Figura 2.9 Amplificador Chireix. 

 

A modulação de carga num amplificador Chireix é dada pela diferença de fase entre os sinais 

amplificados. Quando os sinais estão em fase a impedância é puramente real e a potência de saída é 

máxima, quando estão em oposição de fase a impedância é puramente reativa. 

Por forma a garantir mais eficiência para potências de back-off são usadas reactâncias de 

compensação. Estas reactâncias fazem com que a impedância vista pelos transístores seja puramente 

real em dois pontos, sendo que um dos pontos corresponde à máxima eficiência para valores de 

potência de saída baixa e o outro corresponde à máxima potência de saída. 

Na Figura 2.10 são apresentadas as curvas de eficiência de um amplificador Doherty, do 

amplificador Chireix e de um amplificador em classe B. 

  

 

Figura 2.10 Curvas de eficiência de amplificadores 
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3.  Técnicas de load-pull  

No projeto de amplificadores de potência é necessário saber qual a carga que deve ser 

apresentada ao transístor de forma a que se consiga obter a melhor performance numa determinada 

figura de mérito. Apesar das várias técnicas teóricas existentes [5], [6], quando as packages dos 

transístores são muito complexas é preferível recorrer ao laboratório e determinar as cargas que 

devem ser apresentadas através de load-pull. 

 A utilização de uma técnica de load-pull foi reportada pela primeira vez há mais de quatro 

décadas [22], como forma de caracterizar dispositivos a operar fora da zona de pequeno sinal. 

O princípio básico de um sistema de load-pull passa por variar a impedância de carga do 

DUT, e assim apresentar de forma controlada coeficientes de reflexão conhecidos a priori de modo 

a avaliar a performance do DUT para cada uma das impedâncias de carga [23]. 

A bancada de teste de um sistema de load-pull é, normalmente, constituída por duas partes, 

uma parte responsável por sintonizar as impedâncias apresentadas ao DUT e outra parte destinada à 

medição da performance do DUT  [24]. 

Os sistemas de load-pull tendem a cair em duas categorias, sistemas passivos que geralmente 

usam sintonizadores mecânicos ou eletrónicos, ou sistemas ativos, onde a impedância é sintonizada 

injetando um sinal pela saída do DUT. 

Neste capítulo são apresentadas as principais figuras de mérito e técnicas de load-pull. 

3.1 Figuras de mérito 

As figuras de mérito são uma forma de caracterizar um sistema de load-pull e saber quais as 

aplicações para o qual o seu uso é mais adequado. 

Algumas das figuras de mérito são importantes para qualquer sistema de load-pull, como o 

caso da repetibilidade, outras podem ver a sua importância aumentada ou diminuída dependendo da 

aplicação a que o sistema está destinado. Por exemplo, a capacidade de sintonizar cargas com um 

grande VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) é importante quando o objetivo é caracterizar 

amplificadores de elevada potência e, portanto, com uma impedância muito baixa. 
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As principais figuras de mérito dos sistemas de load-pull são:  

 

Repetibilidade  

A Repetibilidade é uma característica dos sistemas de load-pull automáticos. Mede a 

capacidade que um sistema de load-pull tem de repetir os coeficientes de reflexão sintonizados. 

A repetibilidade assegura que os dados obtidos pelo sistema de load-pull não variam de 

medida para medida. 

O teste da repetibilidade pode ser feito medindo um conjunto predefinido de coeficientes de 

reflexão e guardando os resultados, voltando depois a repetir o processo. O erro de repetibilidade 

(𝑆11𝑟𝑒𝑝), expresso em dB, pode ser dado pela diferença entre os valores medidos (𝑆11𝑀) e os valores 

guardados (𝑆11𝐺). 

 

𝑆11𝑟𝑒𝑝 = 20𝑙𝑜𝑔10|𝑆11𝑀 − 𝑆11𝐺| (3.1) 

 

Alcance  

O alcance diz respeito à gama de coeficientes de reflexão que um sistema de load-pull 

consegue sintonizar. 

Sistemas ativos de load-pull têm tipicamente um grande alcance e conseguem gerar 

coeficientes junto da borda da carta de Smith, o que os torna ideais para caracterizar dispositivos de 

alta potência, já que estes normalmente apresentam impedâncias de saída muito baixa. Sistemas de 

load-pull passivo tendem a ter um alcance menor.  

 

Velocidade do sintonizador 

A velocidade do sintonizador mede o tempo que um sistema de load-pull demora a mudar o 

coeficiente de reflexão, 𝛤𝐿, apresentado ao DUT. Para além da velocidade de sintonização, a 

velocidade total do sistema de load-pull é também dependente da velocidade com que as medições 

são feitas. Os sistemas de load-pull ativo em malha aberta tendem a ter menor velocidade por 

recorrerem a algoritmos iterativos para mudar o coeficiente de reflexão apresentado ao DUT. 

 

Capacidade de lidar com potência  

Esta figura de mérito pode ser definida como a potência média que pode ser entregue ao 

sintonizador sem que este se danifique. A capacidade de lidar com potência é de extrema importância 

para se definir os limites de segurança em que o sistema pode operar. 
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Resolução do sintonizador 

A resolução do sintonizador define quantas impedâncias o sistema de load-pull consegue 

sintonizar. Um sistema capaz de sintonizar muitas impedâncias é de extrema importância, uma vez 

que certas características dos amplificadores, como a potência de saída, apresentam uma grande 

sensibilidade à impedância apresentada.   

 

Largura de banda do sintonizador 

A largura de banda do sintonizador é um termo usado para definir a gama de frequências em 

que o sintonizador é capaz de sintonizar as impedâncias pretendidas. 

 

Tamanho do sintonizador 

O tamanho do sintonizador diz respeito às suas dimensões mecânicas. O tamanho do 

sintonizador é importante quando se pretende caracterizar dispositivos “on-wafer”. 

3.2 Medições em rádio-frequência 

Uma medição em rádio-frequência tal como qualquer outra medição está sujeita a erros. Os 

erros das medições podem ser divididos em três tipos: erros aleatórios, sistemáticos e de deriva. 

Os erros aleatórios, dado a sua natureza imprevisível, não podem ser corrigidos. No entanto, 

estes podem ser minimizados, através da realização de várias medições do mesmo parâmetro e 

apresentando a média destas medições.  

Os erros sistemáticos são causados pelas imperfeições dos equipamentos de medida. Por 

serem previsíveis podem ser removidos matematicamente através de um processo chamado 

calibração. 

Erros de deriva são causados por fatores externos como mudanças de temperatura. Estes 

erros podem ser minimizados através do uso de ambientes controlados, no entanto não podem ser 

corrigidos. 

Na medição de parâmetros S com recurso a um analisador de redes vetorial ou vector network 

analyzer (VNA) existem vários tipos de algoritmos de calibração [25] que podem ser usados para 

eliminar os erros sistemáticos, e assegurar que a medição é feita no plano de referência correto.  Os 

erros sistemáticos normalmemente podem ter quatro causas, directivity, port match, tracking e 

leakage. 

Os erros de directivity (ou diretividade) acontencem porque parte do sinal no recetor do VNA 

dedicado a medir a onda incidente passa para o recetor dedicado a medir a onda refletida. 

Quando a impedancia no DUT é diferente de 𝑍0 parte da onda incidente vai ser refetida. Para 

a medição da onda refletida é feita a sua amostragem com recurso a um acoplador direcional. No 
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acoplador direcional parte dessa onda volta a ser refletida para o DUT o que causa erros de port 

match. 

Os erros de tracking devem-se ao ganho sofrido pelas ondas entre o plano de referência do 

DUT e o plano de referência do VNA. 

Os erros de Leakage acontecem quando não está a ser transmitida nenhuma potência para o 

porto 2 do DUT com este terminado com 𝑍0, mas, no entanto, é medida uma potência nos recetores 

do VNA destinados à medição desse porto.  

Os algoritmos de calibração fazem uso de standards conhecidos para determinar os termos 

de erro presentes num modelo de erro. Modelos de erro são diagramas onde estão representados todos 

os caminhos que o sinal pode tomar entre o instrumento de medida e o DUT e ainda os termos de 

erro.  

Os termos de erro representam, entres outros, os efeitos causados por cabos, conectores e 

mudanças na impedância característica, entre o plano de referência do DUT e os planos de referência 

do instrumento de medida [26]. 

O modelo erro mais simples é o modelo com três termos de erro, representado na Figura 3.1, 

que permite a calibração de um porto. Os seus termos de erro estão definidos na Tabela 3.1. 

 

Figura 3.1 Modelo de erro para um porto. 

 

Tabela 3.1 Termos de erro de um monopolo. 

e00 Directivity 

e11 Port Match 

e10e01 Tracking 

 

Se o objetivo for a calibração de um quadripolo, o modelo usado contém doze termos de erro 

que dizem respeito aos erros em cada um dos portos. Este modelo é baseado na medição em 

simultâneo de três recetores [26]. O modelo com doze termos pode ser divido em dois modelos, cada 

um com seis termos, um na direção direta e outro na direção inversa conforme representado na Figura 

3.2 e na Figura 3.3. Os seus termos de erro estão discriminados na Tabela 3.2. 
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Figura 3.2 Modelo de erro na direção direta. 

 

 

Figura 3.3 Modelo de erro na direção inversa. 

 

Tabela 3.2 Termos de erro do modelo de erro para um quadripolo. 

e00 Directivity (Direção Direta) 

e11 Port-1 Match (Direção Direta) 

e10e01 Reflection Tracking (Direção Direta) 

e22 Port-2 Match (Direção Direta) 

e10e32 Transmission Tracking (Direção Direta) 

e30 Leakage (Direção Direta) 

e’22 Port-2 Match (Direção Inversa) 

e’33 Directivity (Direção Inversa) 

e’23e’32 Reflection Tracking (Direção Inversa) 

e’11 Port-1 Match (Direção Inversa) 

e’23e’01 Transmission Tracking (Direção Inversa) 

e’03 Leakage (Direção Inversa) 
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3.2.1 Calibração SOLT 

A calibração SOLT (Short, Open, Load, Thru) permite obter os valores calibrados dos 

parâmetros S de um quadripolo. Para tal são colocados nos portos 4 standards conhecidos: um curto-

circuito, um circuito aberto, uma carga pré-definida e uma conexão (Thru) entre os dois portos. Este 

método permite que sejam calculados os doze termos do modelo de erro. 

A calibração SOL permite a calibração de apenas um porto, usando três standards: curto-

circuito, circuito aberto e uma carga pré-definida. A compreensão desta calibração é essencial para 

compreender a calibração SOLT. 

Os termos do modelo de erro para um porto podem ser obtidos por (3.2) 

 

[

𝑒00

𝑒11

∆𝑒

] = [

1 −𝑆11𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑀 𝑆11𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 −𝑆11𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡

1 −𝑆11𝑂𝑝𝑒𝑛𝑀 𝑆11𝑂𝑝𝑒𝑛 −𝑆11𝑂𝑝𝑒𝑛

1 −𝑆11𝐿𝑜𝑎𝑑𝑀 𝑆11𝐿𝑜𝑎𝑑 −𝑆11𝐿𝑜𝑎𝑑

]

−1

∗ [

𝑆11𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑀

𝑆11𝑂𝑝𝑒𝑛𝑀

𝑆11𝐿𝑜𝑎𝑑𝑀

] 
(3.2) 

𝑆11𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡

𝑆11𝑂𝑝𝑒𝑛

𝑆11𝐿𝑜𝑎𝑑

=
=
=

−1
1
0

 
(3.3) 

∆𝑒= 𝑒00𝑒11 − 𝑒10𝑒01 (3.4) 

Após serem obtidos os valores dos termos de erro, o valor calibrado de  𝑆11 é dado por: 

 

𝑆11𝐶𝑎𝑙 =
𝑆11𝑀 − 𝑒00

𝑆11𝑀𝑒11 − ∆𝑒
 (3.5)   

  

No caso de um quadripolo, o processo da calibração SOLT pode ser dividido em 3 passos na 

direção direta e 3 passos na direção inversa. 

O primeiro passo é fazer uma calibração SOL no porto 1 de modo a obter-se os erros  𝑒00, 

 𝑒11 e 𝑒10𝑒01. 

O segundo passo é terminar o porto 1 e o porto 2 com uma impedância de valor Z0, o valor 

de 𝑆21medido corresponde ao valor de 𝑒30. 

No terceiro passo o porto 1 deve ser conectado ao porto 2 pelo standard thru, o valor de 𝑒22 

e de 𝑒10𝑒32 são dados por:   

𝑒22 =
𝑆11𝑀 − 𝑒00

𝑆11𝑀𝑒11 − ∆𝑒
 (3.6) 
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𝑒10𝑒32 = (𝑆21𝑀 − 𝑒30)(1 − 𝑒11𝑒22) (3.7) 

 

Os restantes termos de erro são obtidos repetindo-se estes 3 passos na direção inversa. 

Uma vez determinados os termos de erro, os valores calibrados dos parâmetros S são dados 

por: 

𝑆11𝐶𝑎𝑙 =

(
𝑆11𝑀 − 𝑒00

𝑒10𝑒01
) [1 + (

𝑆22𝑀 − 𝑒′33

𝑒′23𝑒′32
) 𝑒′22] − 𝑒22 (

𝑆21𝑀 − 𝑒30

𝑒10𝑒32
) (

𝑆12𝑀 − 𝑒′03

𝑒′23𝑒′01
)

𝐷
 

(3.8) 

𝑆21𝐶𝑎𝑙 =

(
𝑆21𝑀 − 𝑒30

𝑒10𝑒32
) [1 + (

𝑆22𝑀 − 𝑒′33

𝑒′23𝑒′32
) (𝑒′22 − 𝑒22)]

𝐷
 

(3.9) 

𝑆22𝐶𝑎𝑙 =

(
𝑆22𝑀 − 𝑒′

33

𝑒′
23𝑒′

32
) [1 + (

𝑆11𝑀 − 𝑒00

𝑒10𝑒01
) 𝑒11] − 𝑒′

11 (
𝑆21𝑀 − 𝑒30

𝑒10𝑒32
) (

𝑆12𝑀 − 𝑒′
03

𝑒′
23𝑒′

01
)

𝐷
 

(3.10) 

𝑆12𝐶𝑎𝑙 =

(
𝑆12𝑀 − 𝑒′03

𝑒′23𝑒′01
) [1 + (

𝑆11𝑀 − 𝑒00

𝑒10𝑒10
) (𝑒11 − 𝑒′11)]

𝐷
 

(3.11) 

𝐷 =  [1 + (
𝑆11𝑀 − 𝑒00

𝑒10𝑒01
) 𝑒11] [1 + (

𝑆22𝑀 − 𝑒′
33

𝑒′
23𝑒′

32
) 𝑒′

22]

− (
𝑆21𝑀 − 𝑒30

𝑒10𝑒32
) (

𝑆12𝑀 − 𝑒′03

𝑒′23𝑒′01
) 𝑒22𝑒′11 

(3.12) 

 

3.2.2 Calibração de potência 

Através da calibração SOLT é possível obter os valores calibrados da magnitude e da fase 

dos rácios das ondas incidentes e refletidas no DUT (𝑏1 𝑎1⁄ ). No entanto, se o objetivo for obter os 

valores calibrados das magnitudes das ondas incidentes e refletidas no DUT, a calibração SOLT não 

é suficiente e tem de ser complementada com uma calibração de potência. 

Considerando um DUT apenas com um porto, para que seja possível fazer uma calibração 

de potência o termo de erro 𝑒10𝑒01 tem de ser dividido em dois termos 𝑒10 e 𝑒01, conforme 

representado na Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Modelo de erro. 

 

Após terminada a calibração SOL, o valor do rácio 𝑏1 𝑎1⁄  é conhecido e o valor de potência 

nesse porto pode ser medido com recurso a um medidor de potência. Tendo isso em conta, os valores 

de 𝑎1 e 𝑏1 podem ser encontrados por: 

|Γ𝑖𝑛| = |
𝑏1

𝑎1
| (3.13)   

𝑃𝐷𝑈𝑇 =
1

2
(|𝑎1|2 + |𝑏1|2) =

1

2
|𝑎1|2(1 − |Γ𝑖𝑛|2) (3.14) 

|𝑎1| = √
2𝑃𝐷𝑈𝑇

1 − |Γ𝑖𝑛|2
 (3.15) 

𝑏1 = Γ𝑖𝑛𝑎1 (3.16) 

 

Como os valores das ondas agora são conhecidos e como os valores não calibrados foram 

medidos, os valores dos termos de erro são dados por: 

 

𝑒10 =
𝑎1 − 𝑏1𝑒11

𝑎1𝑚𝑒𝑑

 (3.17)   

𝑒01 =
∆𝑒 + 𝑒00𝑒11

𝑒10
  

(3.18)   

 

Conhecidos os termos de erro, os valores calibrados da onda incidente e da refletida podem 

ser obtidos sem ser necessário medir a potência no porto, pelas expressões (3.19) e (3.20). Desta 

forma, fica concluída a calibração completa do porto. No caso de ser um quadripolo, este processo 

permite que também os valores calibrados das ondas incidente e refletida no segundo porto sejam 

conhecidos. 

|𝑎1𝑐𝑎𝑙| = (
∆𝑒

𝑒01
) 𝑎1𝑚𝑒𝑑 + (

𝑒11

𝑒01
) 𝑏1𝑚𝑒𝑑  (3.19)   

𝑏1𝑐𝑎𝑙 = (
−𝑒00

𝑒01
) ∗ 𝑎1𝑚𝑒𝑑 + (

1

𝑒01
) 𝑏1𝑚𝑒𝑑 

(3.20) 
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3.3 Load-pull passivo 

O elemento principal de um sistema passivo de load-pull tradicional é o sintonizador que em 

conjunto com outros equipamentos como VNA’s, fontes de sinal e medidores de potência permitem 

fazer as medições necessárias à caracterização do DUT. 

O sintonizador é colocado entre o DUT e o medidor de potência, conforme representado na 

Figura 3.5, em busca da impedância ótima. Para tal, a impedância apresentada ao DUT vai sendo 

alterada através de mudanças na magnitude e fase do sintonizador passivo [23], e a potência de saída 

vai sendo medida. A impedância ótima é aquela para a qual foi medida maior potência de saída. 

 

 

Figura 3.5 Representação da técnica de load-pull passivo. 

 

Os sintonizadores passivos podem ser manuais ou automáticos, sendo os automáticos 

normalmente de dois tipos: eletromecânicos ou eletrónicos. 

Os sintonizadores eletromecânicos alteram a impedância apresentada ao DUT movendo um 

stub ao longo de uma linha de transmissão. Movimentações horizontais do stub alteram a fase do 

coeficiente de reflexão da carga e movimentações verticais alteram a magnitude. 

Sintonizadores eletrónicos são circuitos capazes de eletronicamente mudar as suas 

propriedades de adaptação. Estes sintonizadores são normalmente constituídos por díodos PIN 

montados numa linha microstrip e controlados digitalmente [27]. 

Devido à forma como os díodos PIN estão distribuídos ao longo da linha microstrip, os 

sintonizadores eletrónicos não conseguem gerar impedâncias uniformemente distribuídas pela Carta 

de Smith como acontece com sintonizadores eletromecânicos [27]. A Figura 3.6 ilustra a distribuição 

das cargas geradas por um sintonizador eletrónico e por um sintonizador eletromecânico. 
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Sintonizador Eletrónico Sintonizador Eletromecânico 

 

Figura 3.6 Comparação entre as impedâncias geradas por sintonizadores passivos, adaptado de [27]. 

 

Os sistemas passivos de load-pull podem ser estendidos para permitir a caracterização de 

dispositivos às suas componentes harmónicas. Para tal podem ser usados sistemas baseados em 

triplexers como o representado na Figura 3.7, que permitem a caracterização até à terceira harmónica. 

Nestes sistemas o triplexer atua como filtro separando as componentes harmónicas da onda 

𝑏2. Depois, cada um dos sintonizadores reflete a onda 𝑎2 para a respetiva componente harmónica, a 

onda incidente no DUT é a soma de cada uma das suas componentes harmónicas. 

 

 

Figura 3.7 Sistema passivo de load-pull harmónico. 

Um ponto positivo desta técnica é que os coeficientes de reflexão para cada uma das 
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DUT e o sintonizador que degradam o alcance destes sistemas para as componentes harmónicas 

conforme ilustrado na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Alcance de um sistema harmónico passivo de load-pull 

3.4 Load-pull ativo 

Os sistemas de load-pull ativos são uma alternativa aos sistemas de load-pull passivos.  A 

sua principal vantagem é a capacidade de sintonizar coeficientes de reflexão de magnitude superior 

aos gerados por sistemas de load-pull passivos, que na sua maioria não são capazes de apresentar 

magnitudes superiores a 0.85 [9]. 

3.4.1 Load-pull ativo em malha fechada 

Um sistema de load-pull ativo em malha fechada é normalmente constituído por um 

circulador, um atenuador, um deslocador de fase e um amplificador para servir de driver, conforme 

representado na  Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Sistema ativo de load-pull em malha fechada. 
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Neste tipo de sistema, o circulador é responsável por reencaminhar a onda refletida 𝑏2 e 

incidente 𝑎2 na direção correta. O conjunto atenuador e amplificador dota a onda 𝑏2 com uma 

magnitude 𝜌, e o deslocador de fase adiciona uma fase 𝑒𝑗𝜃. A onda resultante é injetada no DUT na 

forma da onda incidente 𝑎2. O coeficiente de reflexão da carga sintonizada é dado por: 

 

Γ𝐿 =
𝑎2

𝑏2
=

𝜌𝑏2𝑒𝑗𝜃

𝑏2
= 𝜌𝑒𝑗𝜃 (3.21) 

 

A investigação deste tipo de sistema mostrou que este pode apresentar pouco alcance ao 

sintonizar coeficientes de reflexão com uma magnitude pequena devido às imperfeições dos 

componentes da malha de realimentação [11]. Para além disso, foi também relatado que este sistema 

pode ter problemas de oscilação quando o ganho da malha de alimentação se aproxima de 1, o que 

acontece quando se pretende sintonizar coeficientes de reflexão mais elevados  [28], [29].  

Os sistemas ativos de load-pull em malha fechada podem ser utilizados para fazer load-pull 

às componentes harmónicas, para isso pode-se recorrer a um setup como o ilustrado na Figura 3.10. 

Neste sistema as componentes harmónicas de 𝑏2 são separadas num multiplexer para serem 

depois alteradas de modo a criar as componentes harmónicas de 𝑎2 que são depois adicionadas com 

recurso a outro multiplexer.  É usado um filtro passa banda com um ganho plano como é o caso do 

filtro YIG, (yttrium iron garnet) para evitar a oscilação da malha. 

 

 

Figura 3.10 Sistema ativo de load-pull harmónico em malha fechada. 
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3.4.2 Load-pull ativo em malha aberta 

 Num sistema ativo de load-pull em malha aberta, a onda incidente no DUT 𝑎2 é gerada 

através de uma fonte de sinal, de um atenuador, de um deslocador de fase e de um amplificador de 

driver conforme representado na Figura 3.11. Para evitar que o amplificador de driver se danifique 

é usado um isolador.  

 

Figura 3.11 Sistema ativo de load-pull em malha aberta.  

 

Para pequeno sinal o coeficiente de reflexão da carga sintonizada é dado em função de 𝑎1, 

𝑎2, e dos parâmetros S pela expressão: 

𝛤𝐿 =
𝑎2

𝑏2
=

𝑎2

𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑎2
=

1

𝑆21
𝑎1
𝑎2

+ 𝑆22

 (3.22)   

Para grande sinal, 𝛤𝐿 é dado por 𝑎2 e 𝑏2 conforme representado na expressão (3.23) em que 

𝑏2 depende 𝑎1𝑒 𝑎2. 

𝛤𝐿 =
𝑎2

𝑏2(𝑎1, 𝑎2)
 (3.23)   

 

Por essa razão é necessário utilizar um algoritmo para encontrar o valor de 𝑎2 que faz  

𝛤𝐿  convergir para o valor a sintonizar. 

O método de Newton-Raphson é um dos algoritmos de convergência utilizado para 

sintonizar o 𝛤𝐿  pretendido. Este método, aplicado para encontrar zeros de uma função, é um método 

iterativo que a cada iteração vai produzindo uma aproximação melhor da raiz da função.  

A expressão para se obter uma nova aproximação pelo método de Newton-Raphson é dada 

por (3.24), onde 𝑥 é o valor da aproximação da raiz, 𝑓 é a função para qual se pretende encontrar a 

raiz, 𝑓’ é a derivada dessa função e 𝑛 é o valor da iteração. No caso da aplicação do método de 
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Newton-Raphson como algoritmo de convergência de um sistema de load-pull, 𝑓 pode expressar o 

erro entre o valor do 𝛤𝐿  que se pretende sintonizar e o 𝛤𝐿  sintonizado, e daí vem o interesse em achar 

a raiz dessa função, e 𝑥 pode representar o valor da onda 𝑎2 a ser gerada. 

 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑓(𝑥𝑛)

𝑓′(𝑥𝑛)
 (3.24) 

 

A estabilidade dos sistemas de load-pull ativo em malha aberta e a sua capacidade de 

sintonizar coeficientes de reflexão elevados fazem com que estes sejam apropriados para encontrar 

a impedância de carga ótima de um transístor não só à frequência fundamental, mas também às 

componentes harmónicas, o que resulta em amplificadores com maior eficiência. 

A  Figura 3.12 ilustra um sistema de load-pull ativo, para a componente fundamental, 

segunda e terceira harmónicas. O triplexer junta a componente fundamental e as componentes 

harmónicas da onda incidente 𝑎2 e o divisor de potência permite que apenas uma fonte de sinal seja 

usada para sintonizar 𝑎2 a todas as componentes harmónicas. No entanto, isto faz com que o ganho 

dos amplificadores usados tenha de ser maior em comparação ao de um sistema de load-pull apenas 

à componente fundamental. 

 

 

Figura 3.12 Sistema ativo de load-pull harmónico em malha aberta.  

 

Neste tipo de sistemas, os coeficientes de reflexão são harmonicamente dependentes, isto 

deve-se à interação entre as componentes harmónicas de 𝑎2. Isto significa que ao alterar uma 

componente harmónica de 𝑎2 para que haja convergência para um 𝛤𝐿 a essa frequência, ocorrerá a 

alteração dos 𝛤𝐿  sintonizados a todas as outras componentes. 
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3.5 Outras técnicas de load-pull 

 

Sistemas de load-pull híbridos 

Sistemas híbridos fazem uso de sintonizadores passivos e ativos de modo a serem capazes 

de sintonizar coeficientes de reflexão de magnitude elevada. Neste tipo de sistemas a onda 𝑏2 

proveniente do DUT é refletida por um sintonizador passivo com uma certa magnitude e fase. Se a 

magnitude não for suficiente, é adicionado um sinal proveniente do sintonizador ativo de forma a 

que seja possível sintonizar o 𝛤𝐿 pretendido [30]. 

A Figura 3.13 ilustra uma possível implementação de um sistema de load-pull híbrido.  

 

Figura 3.13 Sistema híbrido de load-pull. 

 

Sistemas baseados em refletómetros de seis portos 

O refletómetro de seis portos é uma alternativa ao VNA para fazer medições de impedâncias 

e potências para caracterização de dispositivos. O refletómetro geralmente é constituído por uma 

junção de seis portos passiva e linear, quatro deles com detetores de potência, um para ser ligado à 

fonte de sinal e outro para ser ligado ao DUT [31]. Apesar de ser uma alternativa mais barata em 

relação ao VNA o refletómetro de seis portos tende a ter menor largura de banda.  

Este dispositivo pode ser usado tanto na elaboração de sistemas de load-pull passivos como 

ativos, que com uma calibração apropriada fazem a medição dos rácios das ondas de potência no 

mesmo plano de referência do DUT [32]. A Figura 3.14 ilustra um sistema de load-pull ativo baseado 

nesta técnica. 
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Figura 3.14 Sistema ativo de load-pull com refletómetros de seis portos. 

 

Envelope load-pull 

Envelope load-pull é uma técnica baseada nos sistemas ativos de load-pull em malha 

fechada, mas que consegue ultrapassar os problemas de estabilidade associados a essa técnica. 

Nesta técnica,  𝛤𝐿 está associado a duas variáveis de controlo X e Y. A onda 𝑏2 é 

desmodulada por um desmodulador IQ e as suas componentes em banda base de magnitude e fase 

são alteradas pelas variáveis e controlo X e Y. Por fim, um modulador IQ volta a fazer a modulação. 

A onda 𝑏2 modificada passa por um amplificador e é então injetada no DUT na forma da onda 𝑎2. 

Por ter as componentes de 𝑏2 alteradas em banda base não existe risco de oscilação. Uma 

representação deste sistema é apresentada na Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Sistema de envelope load-pull 
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Pre-matching 

 

 

Figura 3.16 Conceito de um sintonizador de pre-matching. 

 

Em sistemas load-pull passivo pre-matching pode ser aplicado através de um sintonizador 

composto por dois stubs [11], chamados de pre-matching probe e tuning probe, que se movem 

vertical e horizontalmente ao longo de uma linha de transmissão com poucas perdas conforme 

ilustrado na  Figura 3.16. 

Cada um destes stubs é utilizado para gerar um coeficiente de reflexão, 𝛤𝑝𝑟𝑒−𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ e 𝛤𝑡𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔, 

o coeficiente de reflexão total do sintonizador 𝛤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é dado por 𝛤𝑝𝑟𝑒−𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ , 𝛤𝑡𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔 e pelos 

parâmetros S da pre-matching probe conforme expresso em (3.25) e ilustrado na Figura 3.17. Este 

sistema permite sintonizar coeficientes de reflexão mais elevados que os sistemas de load-pull 

passivos tradicionais. Um ponto positivo destes sintonizadores é a sua elevada largura de banda que 

permite que sejam usados para load-pull harmónico. 

Em sistemas de load-pull ativo pre-matching pode ser aplicado através de transformadores 

de impedância [33] entre o DUT e o sistema de medida, de forma a diminuir a diferença entre a 

impedância ótima requerida pelo DUT e a impedância característica do sistema de medição. 

 

𝛤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   𝛤𝑝𝑟𝑒−𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ +  
𝑆12𝑆12𝛤𝑡𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔

1 − 𝑆22𝛤𝑡𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔
 (3.25) 
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Figura 3.17 Conceito de pre-match demostrado na carta de Smith. 

 

Enhanced loop 

Este sistema de load-pull é composto por um sintonizador passivo seguido de uma malha 

fechada composta por um circulador, um acoplador direcional e um cabo conforme ilustrado na 

Figura 3.18 . Este sistema permite sintonizar coeficientes de reflexão com uma magnitude superior 

a 0.97 [11]. 

Os coeficientes de reflexão sintonizados através deste sistema são dados pelos parâmetros S 

do sintonizador e do coeficiente de reflexão gerado pelo loop, 𝛤𝑙𝑜𝑜𝑝, conforme expresso em (3.26). 

𝛤𝑙𝑜𝑜𝑝 depende das características do circulador, do acoplador direcional e do comprimento 

do loop L, foi descoberto que com apenas 3 valores de L diferentes e possível cobrir toda a carta de 

Smith [11]. 

 

 

 

Figura 3.18 Diagrama de um sistema de load-pull enhanced loop 
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 (3.26) 
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4.  Simulação, projeto e medição de um sistema 

ativo de load-pull 

Neste capítulo é apresentada a implementação de um sistema de load-pull ativo em malha 

aberta utilizado para obter as curvas de nível de eficiência e potência de saída de um transístor de 

GaN a operar à frequência fundamental de 2.1 GHz. 

Os passos necessários para fazer load-pull iniciam-se com a identificação de todos os 

dispositivos e equipamentos que compõem o sistema. De seguida, é necessário dimensionar uma 

placa de circuito impresso (PCB) que permita aceder ao transístor. Por fim, é feita a implementação 

e o teste das rotinas de calibração e de variação de impedância que asseguram a correta medição das 

figuras de mérito do dispositivo ativo.  

O projeto e a simulação do sistema de load-pull ativo realizaram-se com recurso aos 

softwares MATLAB e Advanced Design System (ADS). 

4.1 Descrição do sistema de load-pull 

De modo a que seja possível fazer load-pull é necessário criar uma bancada de medida 

composta por vários equipamentos e componentes. Esta bancada tem de ser capaz de assegurar todos 

os requisitos necessários para sintonizar as impedâncias a apresentar ao transístor, assim como de 

fazer as medições necessárias assegurando a segurança dos equipamentos. 

Na Figura 4.1 é apresentada a composição da bancada dimensionada para este sistema e na 

Tabela 4.1 encontra-se a lista de equipamentos utilizados.  
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Figura 4.1 Sistema a implementar. 

 

Tabela 4.1 Elementos constituintes do sistema de load-pull. 

Número Equipamento/Dispositivo Modelo/ Características 

1 Computador - 

2 VNA PNA E8361C [34] 

3 Gerador de sinal SMW 200A [35] 

4 Cabo - 

5 Atenuador 
Atenuação: 10 dB 

Potência máxima na entrada :10W 

6 Amplificador de driver - 

7 Isolador 
D3I1722S[36] 

Isolamento: 20dB 

8 Acoplador direcional  
ZGBDC35-93HP [37] 

Coupling: 35 dB 

9 PCB - 

 

 

Um computador é utilizado para controlar os geradores de sinais e recolher os dados das 

medidas efetuadas por um VNA. 
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Do lado da gate do transístor, um gerador de sinais em conjunto com um amplificador, 

previamente projetado, utilizado como driver são utilizados para gerar o sinal a ser apresentado ao 

transístor. Do lado do dreno, por se tratar de um sistema ativo em malha aberta, são usados um 

gerador de sinais (onde se pode controlar a amplitude e fase) e um amplificador a servir de driver 

que servem como sintonizador da impedância que se pretende apresentar ao transístor. Para que a 

onda refletida na saída no DUT não danifique o driver nem o gerador de sinais recorre-se a isoladores. 

Parte da onda incidente e da onda refletida no DUT é amostrada com recurso a acopladores 

direcionais para serem depois medidas pelo VNA. Para garantir que a potência que chega aos 

recetores do VNA, é inferior a 5dBm, e desse modo não os satura nem os danifique utilizam-se 

atenuadores. 

Para aceder ao transístor é usada uma PCB construída para esse propósito e para conectar 

alguns dos componentes do sistema são utilizados cabos. Tanto a PCB como todos os cabos causam 

perdas e introduzem alterações de fase entre o plano de referência do DUT e o plano onde são feitas 

as medições. 

A utilização de amplificadores de driver traz algumas complicações associadas, pois, pelo 

seu elevado ganho e pela não linearidade que introduzem no sistema, dificultam o processo de 

controlar a carga apresentada ao transístor. Os isoladores utilizados também podem ter alguns efeitos 

indesejados como introduzir perdas.  

Os acopladores direcionais utilizados no sistema não são ideais o que significa que vão 

introduzir atrasos de fase, vão ter perdas (insertion loss e coupling loss) e os valores da sua 

diretividade e do seu isolamento são finitos. Os atenuadores como grande parte dos dispositivos aqui 

descritos introduzem perdas. Para eliminar todos os efeitos indesejados causados pelos componentes, 

é necessário que seja feita uma calibração como descrito mais à frente. 

4.2 Projeto do PCB para aceder ao transístor 

Por forma a conectar o transístor ao sistema e para que seja possível apresentar-lhe a 

impedância desejada para os vários níveis de potência de entrada, é necessário um PCB que permita 

fazer load-pull a 2.1GHz. Para tal, dimensionou-se uma malha de saída, uma malha de entrada e uma 

malha de alimentação. O substrato utilizado foi o Rogers RO4003C [38]. A Tabela 4.2 contém os 

parâmetros mais relevantes deste substrato. 

Tabela 4.2 Parâmetros do substrato. 

Altura do substrato (H) 0.508 mm 

Permitividade relativa (𝜺𝒓) 3.55 

Altura do condutor (t) 35 μm 

Tangente de perdas (TanD) 0.0027 
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4.2.1 Transístor 

O transístor de GaN escolhido para o teste do sistema foi o CGH40010F da Cree [39], 

polarizado como se de um amplificador de classe B se tratasse, uma vez que apresenta o melhor 

compromisso entre linearidade e eficiência entre as classes em modo de corrente. 

Segundo o fabricante, este dispositivo tem um ganho para pequeno sinal de 16 dB a 2GHz, 

uma potência de saída típica de 13 W e uma eficiência perto de 80 % também a 2 GHz [39] conforme 

se ilustra na Figura 4.2 . 

 

Figura 4.2 Figuras de mérito do transístor a 2GHz, 𝑉𝐷𝑆 = 28 𝑉, 𝐼𝐷𝑆 =  200 𝑚𝐴, adaptado de [39]. 

 

 Numa primeira análise, foi feita no ADS uma simulação DC para determinar a tensão 𝑉𝐺𝑆 

que leva a polarização pretendida, conforme representado na Figura 4.3. A escolha da tensão 𝑉𝐷𝑆 

teve por base a recomendação de 28V dada pelo fabricante. Para determinar qual a corrente 𝐼𝐷𝑆 e 

correspondente tensão 𝑉𝐺𝑆 a utilizar, foi calculada a segunda derivada da curva de 𝐼𝐷𝑆 para 𝑉𝐷𝑆 igual 

a 28V. O ponto de polarização pretendido corresponde àquele onde o valor da segunda derivada de 

𝐼𝐷𝑆 é máximo, ou seja, uma tensão 𝑉𝐺𝑆 de -3.15V e corrente 𝐼𝐷𝑆 de 0.022A, conforme ilustrado na 

Figura 4.4 a). 

 A Figura 4.4 b) apresenta o ponto de polarização escolhido nas curvas I-V de 𝐼𝐷𝑆 em função 

𝑉𝐷𝑆 do transístor. Verifica-se ainda, pela análise da figura, que a corrente máxima é de 2.26A. 
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Figura 4.3 Esquema da simulação para obter as curvas características do transístor. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.4 Curvas I -V do transístor: a) 𝐼𝐷𝑆 em função de 𝑉𝐺𝑆 quando 𝑉𝐷𝑆 é 28 V e segunda derivada de 𝐼𝐷𝑆 b) 𝐼𝐷𝑆 

em função de 𝑉𝐷𝑆 . 

 

4.2.2 Malha de alimentação 

Conhecidas as tensões de polarização é necessário dimensionar uma malha que permita 

alimentar o dispositivo. Esta malha deve ser capaz de simultaneamente permitir que as componentes 

DC de tensão e corrente passem para o dispositivo e que nenhuma componente de RF passe para a 

fonte de alimentação. 

A malha de alimentação implementada é apresentada na Figura 4.5. Esta é composta por dois 

condensadores de 10 pF (do fabricante ATC), simulados com recurso a um modelo que inclui os seus 

elementos parasitas, que apresentam uma impedância muito baixa à componente fundamental e à 
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segunda harmónica, e uma impedância muito alta para DC. Estes condensadores são seguidos por 

uma linha de um quarto de comprimento de onda da componente fundamental e com uma impedância 

característica elevada. Isto faz com que na extremidade da linha mais distante dos condensadores 

seja apresentado um circuito aberto à componente fundamental e um curto circuito à segunda 

harmónica, conforme apresentado na Figura 4.6. Como em rádio-frequência não existem curto 

circuitos ideais usou-se um modelo de vias simuladas através de uma simulação eletromagnética. 

A malha é ainda composta por mais alguns condensadores que fazem a filtragem das 

frequências indesejadas. 

 

Figura 4.5 Esquema da malha de alimentação implementada. 

 

 

Figura 4.6 𝑆11 da malha de polarização. 

4.2.3 Malha de saída 

A malha de saída projetada, ilustrada na  Figura 4.7, deve garantir que se consegue apresentar 

a impedância de carga pretendida ao DUT para a componente fundamental durante a simulação de 
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load-pull. Para tal, esta malha deve ter pouco impacto na componente fundamental, ou seja, deve-se 

comportar como uma linha de 𝑍0. 

Para a conceção desta malha, foi inicialmente feita uma simulação de load-pull ao transístor 

escolhido através de um template do ADS. A simulação permitiu concluir que o transístor opera com 

maior eficiência quando o 𝛤𝐿  apresentado ao transístor à segunda harmónica tem magnitude 1 e fase 

de 150°. Por essa razão a malha de saída foi dimensionada para apresentar esse 𝛤𝐿  ao transístor à 

segunda harmónica (4.2 GHz), conforme ilustrado na Figura 4.8. Nesta malha foi ainda utilizado um 

condensador como DC block.  

Como se pode verificar pela Figura 4.9, as perdas, calculadas através da equação (4.1), 

introduzidas por esta malha são reduzidas. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 =  10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
1 − |𝑆11|2

|𝑆21|2 ) (4.1) 

 

 

Figura 4.7 Esquema da malha de saída implementada. 
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Figura 4.8 𝑆11 da malha de saída implementada. 

 

 

Figura 4.9 Perdas da malha de saída implementada. 

 

4.2.4 Malha de entrada  

A malha de entrada, Figura 4.10, foi concebida tendo em vista a estabilidade do transístor. 

Para tal foram utilizadas duas resistências, uma colocada na malha de polarização para assegurar a 

estabilidade a frequências mais baixas, e outra resistência que introduz perdas que aumentam a 

estabilidade do circuito. Esta malha também é responsável pelo ganho do circuito, no entanto, para 

fazer load-pull este não precisa de ser muito elevado.  

 Por forma a reduzir o ganho e aumentar a estabilidade, a adaptação entre a malha e a 

impedância de entrada do transístor não foi totalmente alcançada. Nesta malha foi utilizado um 

condensador como DC block. 
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A Figura 4.11 mostra as perdas desta malha. 

 

 

Figura 4.10 Esquema da malha de entrada implementada. 

 

 

Figura 4.11 Perdas da malha de entrada. 

4.2.5 Estabilidade 

A estabilidade do circuito foi testada para uma gama de frequências entre 100MHz e 5GHz. 

Como é possível constatar pela Figura 4.12, o fator de estabilidade é superior a 1 e, portanto, o 

circuito é estável. 

Os círculos de estabilidade de entrada e saída encontram-se representados na Figura 4.13. 

 

Figura 4.12 Fator de estabilidade de Rollett. 
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a) 

 

b) 

Figura 4.13 Círculos de estabilidade a) de entrada b) de saída. 

 

4.2.6 Layout 

Por fim, foi necessário gerar o Layout da PCB. Nesse processo teve-se em consideração o 

tamanho dos condensadores e das resistências que terão de ser soldados e a posição dos furos para 

os parafusos. Nesta fase, foram criadas zonas depois dos condensadores da malha de polarização, 

para soldar os fios da alimentação. 

Na Figura 4.14 encontram-se representados o layout final da PCB (a) e uma foto da PCB 

implementada (b). 

a) 

 

b) 

Figura 4.14 Ilustração de: a) Layout da PCB b) PCB implementada. 
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4.3 Simulação 

Após idealizado o sistema e projetada a placa deu-se início a todas a simulações necessárias 

para se obterem as curvas de nível de eficiência e de potência do transístor. Para simular o mais 

fielmente possível a implementação do sistema em laboratório, os esquemas implementados no ADS 

contêm todos os elementos do sistema da Figura 4.1.  

Os modelos dos cabos, atenuadores, isoladores e acopladores direcionais utilizados são 

baseados nos parâmetros S medidos em componentes reais. Para o amplificador de driver foi 

utilizado o modelo de um amplificador não linear, cujo ganho em função da potência de saída é 

apresentado na Figura 4.16. A medição das ondas de potência foi feita através de valores de tensão e 

corrente que pretendem simular os valores dessas mesmas grandezas nos recetores de um VNA. A 

Figura 4.15 ilustra o esquema implementado no ADS para fazer load-pull ao transístor.  

As simulações realizadas não se limitaram aos 2.1 GHz, tendo sido realizadas simulações 

entre os 1.8 GHz e os 2.2 GHz com um step de 100 MHz para que os resultados obtidos possam ser 

comparados. 

 

Figura 4.15 Esquema do sistema de load-pull implementado no ADS. 

 

 

Figura 4.16 Ganho do amplificador utilizado como driver 

𝑎1

𝑏1

𝑎2

𝑏2

__ 1.8 GHz
__1.9 GHz
__2GHz
__2.1GHz
__2.2GHz 

Pout (dBm)
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4.3.1 Calibração SOLT 

A exatidão das medidas feitas pelo sistema de load-pull é um dos aspetos mais delicados 

neste sistema já que são elas que ditam a qualidade da caracterização do dispositivo obtida. Como 

tal, é preciso garantir que os valores das medições dos coeficientes de reflexão e das ondas de 

potência são o mais próximo possível dos valores reais. Para tal, todos os efeitos que os componentes, 

como os cabos e os atenuadores, introduzem entre o plano de referência e o plano em que é efetuada 

a medida devem ser eliminados. 

Posto isto, foram realizados os vários passos necessários para fazer uma calibração SOLT, o 

que permite obter os valores calibrados dos parâmetros S para as várias frequências a serem testadas. 

O primeiro passo nesta calibração é a realização de uma calibração SOL, para cada uma das 

frequências, para obter os valores dos termos de erro 𝑒00, 𝑒11, e 𝑒10𝑒01 do modelo de erro, 

representado na Figura 3.2. O esquema utilizado para esse efeito é o apresentado na Figura 4.17. 

O bloco Matlab Output foi utilizado para enviar os valores dos coeficientes de reflexão 

medidos no ADS para se calcular no MATLAB os termos de erro.  

 

Figura 4.17 Esquema para a calibração SOL no porto 1. 

 

Um processo semelhante foi aplicado na malha de saída para determinar os valores dos 

termos de erro 𝑒′22, 𝑒′33, e 𝑒′23𝑒′32 do modelo de erro da Figura 3.3. Para isso, foi utilizado um 

esquema como o apresentado na Figura 4.17 mas para a malha de saída. 
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O passo seguinte da calibração permitiu a obtenção dos restantes termos de erro. Este passo 

consistiu na medição dos parâmetros S quando aplicado um thru entre a malha de entrada e a malha 

de saída, conforme o esquema da Figura 4.18. Como descrito anteriormente, parte dos termos de erro 

são obtidos com a fonte da entrada ligada e a da saída desligada, e a outra parte dos termos de erro 

são obtidos com a fonte da entrada desligada e a fonte da saída ligada. 

 

Figura 4.18 Esquema da simulação com um thru entre a malha de entrada e a malha de saída. 

 

Após obtidos os termos de erro, estes são carregados no ADS com recurso ao bloco Data 

Access Component (DAC) para que a calibração possa ser aplicada aos valores medidos daqui em 

diante.  Os valores dos parâmetros S medidos para as frequências a que a calibração foi realizada e 

os valores após a calibração são apresentados na Figura 4.19.  

 

 

a) 
 

b) 
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c) 

 

d) 

Figura 4.19 Parâmetros S medidos e parâmetros S calibrados. 

 

4.3.2 Calibração de potência 

Apesar da calibração SOLT permitir a correta aquisição dos valores dos parâmetros S, esta 

tem de ser complementada com uma calibração de potência para que seja possível medir as ondas de 

potência, que são usadas neste sistema para medir tanto os coeficientes de reflexão como a potência 

que entra e sai no DUT.  

Para esta calibração foi utilizado um esquema como o da Figura 4.18, com a fonte da 

esquerda ligada e a da direita desligada, e foi medido o valor da potência entre as malhas de entrada 

e de saída conectadas por um thru. Por se tratar de um thru ideal e, portanto, sem perdas, o valor de 

potência medido corresponde tanto ao valor de potência de entrada como ao valor de potência de 

saída do thru. Foram também medidos os valores das ondas de potência. 

Os valores medidos foram enviados para o MATLAB para que os termos de erro 

𝑒10, 𝑒01, 𝑒′23, 𝑒′32 fossem calculados conforme descrito no capítulo 3. 

Uma vez descobertos os termos de erro que permitem obter os valores calibrados da 

magnitude das ondas de potência, fez-se uma simulação para testar a exatidão dos mesmos. Nessa 

simulação, foram simultaneamente testadas a calibração de potência e a variação da carga pelo 

método de Newton-Raphson que será abordada mais à frente. Isso permitiu que a calibração de 

potência fosse testada para vários valores de 𝛤𝐿. Foram ainda aplicados vários valores de potência 

pela fonte de sinal de entrada entre -9 dBm e 5 dBm com incrementos de 1dBm.  

Os valores de potência de entrada dados em função de 𝑎1 𝑒 𝑏1 calibrados e os valores de 

potência de saída dados em função de 𝑏2 e 𝑎2 calibrados devem ser os mesmo uma vez que o DUT 

é um thru ideal. Isso significa que o quociente da divisão destes dois valores de potência deve ser 1. 
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Na Figura 4.20 são apresentados os resultados da calibração para as várias frequências 

testadas em que cada um dos pontos dos gráficos corresponde ao quociente entre a potência de 

entrada e saída para um dado valor de coeficiente de reflexão na carga e de potência fornecida pelo 

gerador de sinais. Como é possível observar, o rácio entre a potência de entrada e saída é bastante 

próximo de 1, independentemente do valor do módulo do 𝛤𝐿 apresentado ou da potência disponível. 

 

Figura 4.20 Resultados da calibração de potência. 

 

4.3.3 Variação da carga pelo método de Newton-Raphson 

Após implementadas as calibrações, é possível desenvolver um algoritmo que permita 

sintonizar os valores de 𝛤𝐿 desejados. O coeficiente de reflexão na carga é dado pela relação das 

ondas de potência descrita na equação (4.2). Para descobrir qual o valor da magnitude e fase do sinal 

que a fonte deve gerar para que o rácio das ondas de potência conduza ao valor de 𝛤𝐿 desejado, 

utilizou-se o método de Newton-Raphson. 

 

𝛤𝐿 =
𝑎2

𝑏2
 

(4.2) 

 

Para aplicar este método criou-se uma rotina no MATLAB, que começa por enviar para o 

ADS os valores de frequência para o qual a simulação vai ser feita, a potência do sinal de entrada e 

uma aproximação inicial dos valores de magnitude e de fase do sinal que conduzem ao 𝛤𝐿  que se 

pretende sintonizar.  

De seguida, a simulação no ADS foi executada e os valores medidos e já calibrados foram 

enviados para o MATLAB onde foi aplicado o método de Newton-Raphson que produziu uma 

melhor aproximação dos valores de magnitude e fase do sinal a gerar. Este processo é repetido até o 

erro entre a diferença do valor de 𝛤𝐿  sintonizado e o valor de 𝛤𝐿  pretendido atingir um valor definido 
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previamente. Esta rotina é aplicada aos vários valores de 𝛤𝐿 que se pretende sintonizar e para os vários 

valores de potência de sinal de entrada que se pretende testar.  

Para testar a capacidade do sistema de gerar coeficientes de reflexão pelo método de Newton-

Raphson fez-se uma simulação com um esquema como o da Figura 4.18, em que o DUT é um thru, 

e o plano de referência é o indicado na figura.  

Nessa simulação definiram-se 30 coeficientes de reflexão a serem sintonizados, ilustrados 

na  Figura 4.21. A potência gerada pela fonte de entrada variou entre -9dBm e 5dBm. Estes foram 

também os coeficientes de reflexão para qual a calibração de potência foi testada. 

O erro entre o 𝛤𝐿   que se pretende sintonizar e o sintonizado após cada iteração é dado sob a 

forma de return loss por (4.3),  em que  𝑍𝑚𝑒𝑑 é o valor da impedância sintonizada e  𝑍𝑜𝑏𝑗 é o valor 

de impedância pretendido. 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (|
𝑍𝑚𝑒𝑑 − 𝑍𝑜𝑏𝑗

𝑍𝑚𝑒𝑑 + 𝑍𝑜𝑏𝑗
∗|) (4.3) 

  

Para estabelecer um bom compromisso entre a exatidão do 𝛤𝐿   sintonizado e o número de 

iterações necessárias, estabeleceu-se que o erro máximo não pode ser superior a -30 dB.   

 Na Figura 4.21, encontram-se os coeficientes de reflexão que se pretendiam sintonizar 

(gammaOject) e os coeficientes de reflexão que foram sintonizados para os vários valores de 

frequência em teste e potência de entrada (gammaMed). Tal como pretendido, verifica-se que estes 

valores se encontram sobrepostos.  

 

 

Figura 4.21 Coeficientes de reflexão sintonizados. 

Para uma análise mais crítica, os valores de erro de cada um dos coeficientes de reflexão 

sintonizados para cada frequência e para os vários valores de potência testados é apresentado na 
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Figura 4.22. Como se pode observar o nível máximo de erro foi respeitado, tendo sido necessário em 

média 4 a 5 iterações para que este fosse alcançado. 

 

Figura 4.22 Erro dos coeficientes de reflexão sintonizados. 

 

4.3.4 Sensibilidade da calibração 

As calibrações aqui descritas são ideais e, por tanto, não têm em conta os aspetos indesejados 

que ocorreriam numa implementação laboratorial destas calibrações, onde, entre outros, existe ruído 

durante as medições e os equipamentos não são ideais. Por essa razão, fizeram-se algumas 

simulações com o intuito de estudar a sensibilidade da calibração face a alguns dos fatores 

indesejados que ocorrem a nível laboratorial. 

Em primeiro lugar, foram realizadas algumas simulações para observar o impacto que o 

ruído causa nas calibrações. Para tal, ao valor obtido em cada uma das medições dos standards 

necessárias para a calibração SOLT e para a calibração de potência foi adicionado ruído através da 

função rand() do MATLAB. 

O valor correspondente às medições de cada standard, 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑆𝑡𝑑, passa a ser dado por  (4.4), 

onde 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑠 é o valor da medição sem ruído obtido através do ADS, e 𝑃𝑠 e 𝑃𝑛 são as magnitudes 

do sinal e do ruído respetivamente. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑆𝑡𝑑 = 𝑃𝑠𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑠 +  𝑃𝑛(𝑟𝑎𝑛𝑑() + 𝑗 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑()) (4.4) 

 

Foram feitas calibrações com vários níveis de SNR (Signal to Noise Ratio), dado por (4.5). 

De seguida a simulação feita na Secção 4.3.2 foi repetida, mas foram utilizados os termos de erro 

obtidos em cada uma das calibrações com valores de SNR entre 35 dB e 60 dB. 

 

𝑆𝑁𝑅 =  10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑠

𝑃𝑛
) (4.5) 
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Os resultados das simulações para cada nível de SNR encontram-se representados na Figura 

4.23, na forma de ganho de potência entre 𝑃𝑖𝑛 e 𝑃𝑜𝑢𝑡. 

Como esperado, para valores de SNR elevados o ganho de potência é muito próximo de zero 

e os valores de potência calibrados apresentam um erro muito baixo. Para valores de SNR mais 

baixos, o ganho de potência afasta-se de zero uma vez que os valores de potência calibrados 

continuam a apresentar um erro considerável o que ilustra o impacto do ruído no cálculo dos termos 

de erro. 

 

Figura 4.23 Impacto do ruído na calibração do sistema. 

 

Após as simulações para estudar o efeito do ruído, foram feitas simulações para estudar o 

impacto dos standards utilizados na calibração, uma vez que os utilizados em laboratório têm um 

erro associado. Para tal os standards ideais utilizados nas secções anteriores foram substituídos por 

standards com um grau de incerteza, em que o coeficiente de reflexão apresentado por esse standard 

tem um determinado erro de magnitude e fase. A expressão (4.6) apresenta a forma como o 

coeficiente de reflexão do standard short é gerado, em que 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑚𝑎𝑔 é o valor máximo do erro de 

magnitude, 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑓𝑎𝑠𝑒 é o valor máximo do erro de fase,  rand() é uma função utilizada para gerar 

números aleatórios entre 0 e 1 e randi() é uma função que devolve um número aleatório de valor -1, 

0 ou 1. Os coeficientes de reflexão dos outros standards são gerados de forma semelhante. 

 

 

Os valores do erro máximo de magnitude e de fase foram definidos como 0.002 e 10 

respetivamente, foi então gerado o coeficiente de reflexão apresentado por cada standard, Tabela 

4.3, e foram determinados os termos de erro. 

𝑆𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 = (1 − 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑚𝑎𝑔 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑())𝑒𝑖∗
(180+𝑒𝑟𝑟𝑜𝑓𝑎𝑠𝑒∗𝑟𝑎𝑛𝑑()∗𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖())∗𝜋

180  (4.6) 
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Tabela 4.3 Standards utilizados na calibração 

Standard Coeficiente de reflexão 

Short -0.998-j*0.028 

Open 0.9985 

Load -0.0004 

 

A simulação da Secção 4.3.2 e 4.3.3 foi novamente repetida com os termos obtidos. Do 

gráfico apresentado na Figura 4.24 a) é possível constatar que o ganho entre as potências medidas 

afasta-se mais de 0 com o aumento do módulo do coeficiente reflexão. Da Figura 4.24 b) é possível 

observar que os valores de coeficiente de reflexão medidos que se afastam mais do valor sintonizado 

são os mais perto do circuito aberto. 

 

Por fim, foi feito mais um teste para estudar o impacto que a variação da impedância dos 

recetores do VNA pode trazer às medições efetuadas. Para tal, durante a fase de calibração 

considerou-se que a impedância dos recetores era 50 Ω, no entanto para testar a calibração a 

impedância dos recetores passou a ser definida para 49 Ω tendo-se obtido os resultados representados 

na Figura 4.25. 

 Neste caso os resultados da Figura 4.25 a) mostram que a alteração da impedância dos 

recetores tem mais impacto com o aumento do módulo do coeficiente de reflexão. Da Figura 4.25 b) 

não parece existir alterações na medição do coeficiente de reflexão. Isto mostra que uma pequena 

alteração na impedância dos recetores pode conduzir a um erro considerável para coeficientes de 

reflexão elevados. 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.24 Impacto da utilização de standards com erro na calibração. 
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a) 

 

 

b) 

Figura 4.25 Impacto da variação da impedância dos recetores 

4.3.5 Simulação do sistema de load-pull 

Depois de implementadas as rotinas que permitem calibrar as medições e sintonizar o  𝛤𝐿   a 

apresentar ao DUT, foi feito load-pull ao transístor escolhido, onde foram medidos os valores de 

eficiência e de potência de saída quando o ganho apresenta uma compressão de 3 dB. Para tal, no 

ADS criou-se uma simulação, controlada pelo MATLAB, com um esquema como o representado na 

Figura 4.15. No MATLAB criou-se uma rotina cujo primeiro passo é gerar um conjunto de valores 

de 𝛤𝐿   a ser sintonizado. O centro da área da carta de Smith onde esses valores de 𝛤𝐿   se encontram 

pode ser dado pelo conjugado do 𝑆22 do transístor. Neste caso, foi baseado no ponto de maior 

eficiência obtido numa simulação de load-pull ao transístor feita com um template do ADS. Os 100 

valores de 𝛤𝐿   que se pretende sintonizar encontram-se representados na Figura 4.26. 

 

Figura 4.26 Coeficientes de reflexão a sintonizar.  
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De seguida, para cada valor de frequência para o qual se pretende fazer load-pull dá-se início 

a um ciclo como o ilustrado na Figura 4.27. Esse ciclo começa definindo-se o 𝛤𝐿   a sintonizar e, de 

seguida, o valor de potência disponível é definido. O método de Newton-Raphson é aplicado até se 

sintonizar o 𝛤𝐿   pretendido, dentro do erro estabelecido, para que sejam feitas as medições das 

métricas desejadas (por exemplo potência e eficiência). Feitas as medições, o valor de potência 

disponível é aumentado em 1 dB e é de novo sintonizado o 𝛤𝐿   pretendido, sendo este processo 

repetido até o ganho comprimir 3 dB. O processo é depois repetido para outro valor de coeficiente 

de reflexão. 

O valor inicial de potência disponível em que as simulações começam foi definido para perto 

dos 15 dBm. Desta forma é possível achar o ponto em que o ganho é máximo sem que a simulação 

se torne muito demorada. 

JJ < PavMax

KK = 1: 
numel(CoefReflexão )

Newton()

Fim

GanhoMax - Ganho > 3

Erro < ErroMax

Sim

Sim

Sim

Sim Não

Não
Não

Não

Medições()

Inicio

 

Figura 4.27 Rotina da simulação de load-pull. 

 

Na Figura 4.28 encontram-se representados os ganhos do amplificador medidos para cada 

uma das frequências testadas e para cada um dos coeficientes de reflexão apresentados ao transístor 

durante a simulação. É também exibido o ponto onde o ganho apresenta uma compressão de 3dB que 

é determinado através de uma interpolação aos valores medidos. Ainda nessa figura, são apresentadas 

as curvas de eficiência para cada uma das cargas sintonizadas, estando assinalado o ponto de 

eficiência correspondente à potência de saída para a qual o ganho comprime 3 dB. É a partir destes 

pontos que as curvas de nível de eficiência são traçadas. 
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a) 1.8 GHz 

 

b) 1.9 GHz 

 

c) 2 GHz 

 

d) 2.1 GHz 

 

e) 2.2 GHz 

Figura 4.28 Curvas de ganho e ponto de 3 dB de compressão. 
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As curvas de nível de eficiência e potência de saída para 2.1 GHz são apresentadas na Figura 

4.29. Como se pode observar, existem cargas em que a eficiência é superior a 80% e para a potência 

de saída existem cargas onde se consegue chegar a 42 dBm à custa de uma eficiência mais baixa. 

Para as restantes frequências em teste, as curvas de nível obtidas são apresentadas na Figura 

4.30. Para estas frequências as curvas de nível de eficiência apresentam valores mais reduzidos, 

sendo 2.2 GHz a frequência para o qual os resultados foram melhores. Este decréscimo na eficiência 

deve-se ao valor da fase do 𝛤𝐿   visto pela segunda harmónica não ser aquele que maximiza a eficiência 

como acontece a 2.1 GHz que foi a frequência para a qual se projetou a PCB. Para estas frequências 

as curvas de nível de potência de saída também chegam aos 42 dBm. 

 

 

 

 

Figura 4.29 Resultados de load-pull a 2.1 GHz. 
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a) 1.8 GHz 

 

b) 1.9GHz 

 

c) 2 GHz 

 

d) 2.2 GHz 

Figura 4.30 Resultados de load-pull a 1.8, 1.9, 2 e 2.2 GHz. 

4.4 Sumário  

Neste capítulo descreveu-se os vários passos necessários à implementação de um sistema de 

load-pull ativo, onde se inclui dimensionar o sistema, implementar e testar as rotinas de calibração e 

variação de impedância e por fim testar os sistemas com um transístor de forma a obter as curvas de 

nível de eficiência e de potência de saída. 

À data deste trabalho, por motivos de salvaguarda da saúde pública (devido ao Covid-19), 

não estavam disponíveis as condições necessárias para a implementação em laboratório deste 

sistema, pelo que as simulações feitas foram elaboradas de forma a recriar o mais fiel possível aquilo 

que seria a implementação laboratorial deste sistema. 
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5.  Projeto de um amplificador de potência 

No capítulo anterior foram descritos os passos para a implementação de um sistema de load-

pull ativo em malha aberta de forma a determinar quais as impedâncias que maximizam a eficiência 

ou a potência de saída do transístor escolhido. Neste capítulo é apresentado o projeto de um 

amplificador baseado nas cargas ótimas de eficiência obtidas anteriormente. Desta forma, os 

resultados obtidos do amplificador final podem ser comparados com os obtidos no load-pull 

realizado no capítulo anterior. Como as frequências de 2.1 GHz e 2.2 GHz foram aquelas para as 

quais se obtiveram resultados de eficiência mais altos na análise de load-pull, esta é a banda para o 

qual o amplificador foi projetado. 

5.1 Malha de saída 

A malha de saída que se pretende projetar deve ser capaz de apresentar ao transístor as 

impedâncias de eficiência que foram escolhidas através dos resultados do sistema de load-pull 

projetado. Na Tabela 5.1 encontram-se as impedâncias escolhidas para cada uma das frequências 

assim como as eficiências obtidas. 

Tabela 5.1 Impedâncias de eficiência. 

Frequência (GHz) 2.1 2.2 

Impedância (Ω) 18.8+j28.6 16.5+j20.9 

Eficiência (%) 80.5 77.2 

Potência de saída (dBm) 38.8 39.5 

 

Para além de apresentar ao transístor as impedâncias escolhidas para as componentes 

fundamentais, esta malha deve ainda apresentar ao transístor um valor de 𝛤𝐿 à segunda harmónica 

igual ao apresentado durante a simulação de load-pull, desta forma esta não será a causa de eventuais 

diferenças entre o valor de eficiência obtido através de load-pull e o valor de eficiência do 

amplificador. 
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Assim sendo, esta malha deve ser capaz de converter 50 ohm que é o valor de impedância 

da carga, no valor das impedâncias desejadas. Para além disso a malha de saída deve ainda incluir 

uma malha para a polarização do transístor e deve ser capaz de bloquear as componentes DC.  

A malha de polarização implementada segue o mesmo conceito da implementada no capítulo 

anterior, ou seja, apresentar um circuito aberto à componente fundamental e um curto circuito à 

segunda harmónica. A fase do 𝛤𝐿 que o transístor vê para a segunda harmónica é ajustada pela linha 

entre este e a malha de polarização. 

O processo para chegar às dimensões físicas da malha consistiu numa otimização com 

recurso ao ADS. O valor das impedâncias a apresentar ao transístor foi carregado na simulação com 

recurso a um DAC. Também as perdas foram um objetivo na otimização da malha, uma vez que estas 

degradam a eficiência do amplificador. 

O esquema final da malha é apresentado na Figura 5.1. Como se pode observar, a estrutura 

da malha é semelhante às implementadas no capítulo anterior. 

Através da  Figura 5.2 a) é possível constatar que tanto o valor da impedância apresentado à 

componente fundamental como à segunda harmónica se encontram muito próximo do desejado. Na 

Figura 5.2 b) encontram-se apresentados os valores das perdas obtidos após a otimização. 

 

Figura 5.1 Malha de saída do amplificador. 
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a) 

 

 

b) 

Figura 5.2 Resultados das simulações:  a)  𝑆11 da malha b) perdas da malha. 

5.2 Malha de entrada e estabilidade 

A malha de entrada é responsável pela estabilidade e pelo ganho de transdução do 

amplificador. Para o seu projeto também foi feita uma otimização, para que a impedância apresentada 

ao DUT fosse próxima do conjugado da impedância vista para a gate, o que resultou no esquema da 

Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 Malha de entrada do amplificador. 

 

Para assegurar a estabilidade do amplificador quando conectado a terminais de 50 ohm, 

foram introduzidas resistências na malha de polarização e na malha principal. Estas resistências 

introduzem perdas na malha, ilustradas na Figura 5.4, e reduzem o ganho que se manteve perto dos 

16 dB. 

 



64 

 

Figura 5.4 Perdas da malha de entrada. 

 

A estabilidade do amplificador foi testada entre os 100 MHz e os 5 GHz. O fator de 

estabilidade obtido, apresentado na Figura 5.5, é inferior a 1 nos intervalos de frequências entre 400 

MHz e 1.4 GHz e entre 1.6 GHz e 2.6 GHz, e, portanto, este amplificador é potencialmente instável. 

No entanto, pelos círculos de estabilidade ilustrados na Figura 5.6, é possível observar que o sistema 

é estável quando a impedância aos seus terminais é de 50 ohm. 

 

Figura 5.5 Fator de estabilidade. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.6 Círculos de estabilidade do amplificador: a) entrada b) saída. 
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A estabilidade do amplificador foi ainda testada para grande sinal, visto se tratar de um 

amplificador de potência. Na Figura 5.7 são apresentados os círculos de estabilidade que resultaram 

de uma simulação de grande sinal a 2.1 GHz utilizando o bloco LSSP do ADS, em que a potência de 

entrada variou de 1 a 30 dBm,. Como se pode observar pela figura, o amplificador é estável para 

grande sinal. 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.7 Círculos de estabilidade do amplificador para grande sinal: a) entrada b) saída. 

5.3 Layout 

Após dimensionadas as malhas de entrada e saída do amplificador, foi gerado o layout das 

mesmas. A Figura 5.8 ilustra o layout final do amplificador e as suas dimensões. Por fim foi feita 

uma simulação eletromagnética, por forma a ter mais confiança na placa projetada. 

 

Figura 5.8 Layout do amplificador implementado. 
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5.4 Teste 

Com o projeto do amplificador terminado segue-se o seu teste para comparar as figuras de 

mérito obtidas através de load-pull com as do amplificador. Para isso, fez-se uma simulação de 

harmonic-balance com recurso ao esquema do amplificador. O ganho do amplificador e a sua 

eficiência são apresentados na Figura 5.9. O valor da eficiência obtido quando o ganho comprime 

3dB foi de 76.9% para 2.1 GHz e de 73.3% para 2.2 GHz.  

 

Figura 5.9 Ganho de transdução e eficiência do amplificador. 

 

Embora os valores de eficiência possam parecer distantes dos obtidos por load-pull, é 

necessário ter em conta que os planos de referência onde a potência foi medida são diferentes. 

Enquanto que no amplificador a potência foi medida na carga, na simulação de load-pull foi medida 

no dreno do transístor, e como já ilustrado a malha tem aproximadamente 0.23 dB de perdas na banda 

de operação. Caso a potência tivesse sido medida no dreno do transístor, ter-se-ia obtido uma 

eficiência de 80.7 % e 77.3% para 2.1 e 2.2 GHz, respetivamente, o que é muito mais próximo dos 

resultados de load-pull obtidos. 

O ganho de potência da malha de saída foi medido. Os resultados obtidos que se encontram 

ilustrados na Figura 5.10 confirmam as perdas calculadas anteriormente assim como o que foi dito 

em relação ao valor de potência no dreno do transístor. 

 

Figura 5.10 Ganho de potência da malha de saída. 
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Para além da simulação feita com o esquema do amplificador, foi também feita uma 

simulação com o modelo resultante da simulação eletromagnética. Os resultados da simulação 

encontram-se na Figura 5.11. Conforme se pode observar, existe uma pequena variação no ganho. 

Os valores de eficiência obtidos nesta simulação foram 75.5% para 2.1 GHz e 74% a 2.2 GHz. Esta 

descida na eficiência pode ser explicada pelo aumento nas perdas da malha que se encontram 

representadas na Figura 5.12. 

 

Figura 5.11 Ganho de transdução e eficiência do amplificador. 

 

Figura 5.12 Ganho de potência da malha de saída.  

5.5 Sumário  

Ao longo deste capítulo foram abordados os vários passos na implementação de um 

amplificador de potência em classe B baseada nas cargas de eficiência obtidas para 2.1 e 2.2 GHz. 

O principal objetivo da sua implementação prende-se na comparação entre a eficiência 

obtida pelo amplificador e aquela que era esperada pelos resultados de load-pull do sistema 

implementado. 

Após a simulação do sistema verificou-se que os valores de eficiência obtidos são um pouco 

inferiores aos obtidos por load-pull, o que se deve à diferença entre os planos onde as medidas foram 

feitas e as perdas que existem entre eles. 

Pelos motivos já mencionados no capítulo anterior a implementação e teste laboratorial deste 

amplificador infelizmente não se realizou. 
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6.  Conclusão e trabalho futuro 

6.1 Conclusão 

A motivação para esta dissertação surgiu pelo interesse em conseguir implementar um 

sistema de load-pull ativo em malha aberta baseado em equipamentos disponíveis em laboratório, 

reduzindo assim o custo associado à sua implementação e contornando um dos principais problemas 

deste sistema.   

Após introduzidos os conceitos teóricos relativos a amplificadores de potência e sistemas de 

load-pull, partiu-se para a implementação do sistema, identificando quais os equipamentos que fazem 

parte do mesmo. De seguida, deu-se início ao projeto de uma PCB, para que o sistema pudesse ser 

testado através da obtenção das curvas de nível de potência e eficiência do transístor CHF40010F a 

uma frequência de 2.1 GHz. 

Foi implementada uma calibração SOLT de modo a medir os coeficientes de reflexão que se 

pretende apresentar ao DUT no plano de referência desejado e foi ainda implementada uma 

calibração de potência de modo a que também a potência possa ser corretamente reportada. O teste 

destas calibrações permitiu comprovar que tanto os valores dos coeficientes de reflexão calibrados 

como os de potência calibrada são os corretos. 

De forma a conseguir sintonizar o coeficiente de reflexão a apresentar ao DUT, foi 

implementada uma rotina baseada no método de Newton-Raphson. Pelo teste efetuado ficou 

comprovado que através deste método é possível sintonizar o coeficiente de reflexão pretendido com 

um erro máximo de -30 dB. 

As curvas de nível de eficiência e potência de saída do transístor foram então obtidas para o 

ponto em que o ganho comprime 3dB, no intervalo de 1.8 a 2.2 GHz. Os resultados obtidos das 

cargas ótimas para cada frequência estão na Tabela 6.1 

Dos resultados obtidos, 2.1 GHz foi a frequência para qual se registou maior eficiência, um 

resultado que é justificável por ser esta a frequência para a qual a PCB foi projetada. Para todas as 

frequências, os resultados da potência de saída foram próximos de 42 dBm. 
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Tabela 6.1 Resultados do load-pull. 

Frequência 

(GHz) 

Eficiência Potência de saída 

Valor máximo 

(%) 

Carga ótima (Ω) Valor máximo 

(dBm) 

Carga ótima (Ω) 

1.8 68.7 28.2+j16.9 41.8 20.1+j3.8 

1.9 67.5 29.6+j8.3 41.8 25.5+j9.1 

2 71.8 43.6+18.1 42.4 24.5+j0.5 

2.1 80.5 18.8+j28.6 42.5 17.9+j4.8 

2.2 77.2 16.5+j20.9 42.4 16.7+j1.4 

 

Após recolhidos os resultados de load-pull, foi projetado um amplificador de potência para 

a banda 2.1 a 2.2 GHz, ou seja, para as frequências onde se obteve maior eficiência. 

A malha de saída foi projetada de modo a garantir que as cargas que o amplificador vê à 

componente fundamental são próximas das cargas de eficiência ótima obtidas, e que o coeficiente de 

reflexão visto pelo transístor à segunda harmónica tem uma magnitude de 1 e uma fase o mais 

próximo possível da fase que foi apresentada na simulação de load-pull. A malha de entrada foi 

projetada de forma a garantir a estabilidade do amplificador e um bom nível de ganho de transdução. 

Depois de projetado, o amplificador foi testado tanto com recurso ao seu esquema como com 

recurso ao modelo resultante de uma simulação eletromagnética. Os resultados de eficiência obtidos 

a partir da simulação do esquema foram 76.9% e 73.3% para 2.1 e 2.2 GHz respetivamente. Por sua 

vez, os resultados da simulação eletromagnética foram 75.5% e 74%. 

Uma vez que as medidas de eficiência realizadas na simulação de load-pull e as medidas de 

eficiência realizadas no teste do transístor foram feitas em planos de referência diferentes, existe uma 

diferença entre os valores obtidos. No entanto esta diferença pode ser justificada pelas perdas que 

existem entre esses dois planos.  

6.2 Trabalho Futuro 

Uma vez que a realização deste trabalho teve de se restringir à simulação do sistema de load-

pull proposto, como trabalho futuro a implementação deste sistema em laboratório é algo que deve 

ser efetuado de forma a que a performance real do sistema possa ser avaliada. 

Para além disso, num trabalho futuro o sistema poderá ser atualizado de forma a variar não 

só o coeficiente de reflexão na saída, mas também na entrada do transístor, para que também possa 

ser feito source-pull. 
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Uma outra adição interessante a fazer a este sistema numa futura implementação é a 

capacidade de sintonizar coeficientes de reflexão não só à componente fundamental, mas também à 

segunda harmónica. 
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8.  Anexos 

Código MATLAB 

 

Rotina de calibração SOLT e calibração de Potência 

%% Rotina de calibração 

clear 

close all 

clc 

  

%________________________________________________________________________ 

%% Set Path 

if ~sum(getenv('HPEESOF_DIR')) 

     

    setenv('HPEESOF_DIR','C:\Program Files\Keysight\ADS2020'); 

    setenv('COMPL_DIR',getenv('HPEESOF_DIR')); 

    setenv('SIMARCH','win32_64'); 

     

    setenv('PATH',[getenv('HPEESOF_DIR') '\bin\' ';' getenv('HPEESOF_DIR') ... 

        '\lib\' getenv('SIMARCH') ';' getenv('HPEESOF_DIR') '\adsptolemy\lib.' ... 

        getenv('SIMARCH') ';' getenv('HPEESOF_DIR') ... 

        '\SystemVue\2014.10\win32_64\sveclient' ';' getenv('PATH')]) 

end 

  

%________________________________________________________________________ 

%% Parametros Simulação 

%frequencias a testar 

freq    = 1.8:0.1:2.2;  

Nfreq   = numel(freq); 

  

%________________________________________________________________________ 

%% Ficheiro MDF com os standards 

index        = string([1:1:3]); 

% nome do ficheiro 

file_path    = '..\SOL_file.mdf';        

fid          = fopen(file_path,'w'); 

% nome do parametro; 

Names        = [{'R'}];  

% Valor do satndard 

Values       = [1e-9 1e9 50 ]';         

  

strnames     = [strrep(strjoin(Names),' ','(real)\t') '(real)\n']; 

% numero de parametros para escrever 

Nparam       = numel(Names);             

  

% escrever o ficheiro 

fprintf(fid,'BEGIN block\n'); 

fprintf(fid,['%% INDEX(int)\t' strnames]); 

for i=1:3 

    fprintf(fid,index(i)); 

    fprintf(fid,['\t' repmat('%f\t',1,Nparam) '\n'],Values(i,:)); 

end 

fprintf(fid,'END\n'); 
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fclose(fid); 

  

%________________________________________________________________________ 

%% Ficheiro MDF com as frequencias 

% nome do ficheiro 

file_path   = '..\Freq_file.mdf';   

fid         = fopen(file_path,'w');  

% nome do parametro; 

Names       = [{'Freq'}]; 

% valores 

Values      = freq';                

strnames    = [strrep(strjoin(Names),' ','(real)\t') '(real)\n'];  

% numero de parametros para escrever 

Nparam      = numel(Names);         

  

index2      = string([1:1:Nfreq]); 

% escrever o ficheiro 

fprintf(fid,'BEGIN block\n'); 

fprintf(fid,['%% INDEX(int)\t' strnames]); 

for i=1:Nfreq 

    fprintf(fid,index2(i)); 

    fprintf(fid,['\t' repmat('%f\t',1,Nparam) '\n'],Values(i,:)); 

end 

fprintf(fid,'END\n'); 

fclose(fid); 

  

%________________________________________________________________________ 

%% SOL PORTO 1 

%inicializaçao dos termos de erro 

error_values    = zeros(Nfreq,6); 

e00             = zeros(Nfreq,1);  

e10e01          = zeros(Nfreq,1); 

e11             = zeros(Nfreq,1); 

%Standards 

S11S            = -1;              

S11O            = 1; 

S11L            = 0; 

% caminho para a netlist 

netPath = [fileparts(pwd) '\SOL1.log'];  

% Simulação ADS 

eval(['!hpeesofsim -q "' netPath '"'])   

load ../MatlabScripts/Port1SOLsimulation.mat 

aux = who('SOL1*'); 

eval(['RawData = ' aux{1} ';']) 

clc 

  

for i=1:Nfreq 

    % Valores das mediçoes dos standars 

    S11Sm       = RawData.dataBlocks.data(1+3*(i-1)).dependents(2);  

    S11Om       = RawData.dataBlocks.data(2+3*(i-1)).dependents(2); 

    S11Lm       = RawData.dataBlocks.data(3+3*(i-1)).dependents(2); 

    %calculo dos termos de erro 

    syms e00c e10c e11c 

    eqn1        = S11Sm == e00c + (e10c * S11S)/(1- e11c*S11S); 

    eqn2        = S11Om == e00c + (e10c * S11O)/(1- e11c*S11O); 

    eqn3        = S11Lm == e00c + (e10c * S11L)/(1- e11c*S11L); 

    %termos de erro 

    sol         = solve([eqn1, eqn2, eqn3],[e00c, e10c, e11c]); 

    e00(i)      = double(sol.e00c); 

    e10e01(i)   = double(sol.e10c); 

    e11(i)      = double(sol.e11c); 

     

    error_values(i,1)   = real(e00(i)); 

    error_values(i,2)   = imag(e00(i)); 

    error_values(i,3)   = real(e10e01(i)); 

    error_values(i,4)   = imag(e10e01(i)); 

    error_values(i,5)   = real(e11(i)); 

    error_values(i,6)   = imag(e11(i)); 

end 

  

%________________________________________________________________________ 

%% Ficheiro MDF com os termos de erro da  

% calibraçao SOL no porto 1 

% Nome do ficheiro 
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file_path   = '..\Port1Error_terms.mdf';                         

fid         = fopen(file_path,'w');  

% nome dos parametros exy= exyR+j*exyC  

Names       = [{'e00R'} {'e00C'} {'e10e01R'} {'e10e01C'} {'e11R'} {'e11C'}];  

% valores de cada parametros                         

Values      = error_values;     

% converter Names numa string 

strnames    = [strrep(strjoin(Names),' ','(real)\t') '(real)\n']; 

% numero de parametros para escrever 

Nparam      = numel(Names);                                                   

  

index       =string(1:1:Nfreq); 

% escrita do ficheiro 

fprintf(fid,'BEGIN block\n'); 

fprintf(fid,['%% INDEX(int)\t' strnames]); 

for i=1:Nfreq 

    fprintf(fid,index(i)); 

    fprintf(fid,['\t' repmat('%f\t',1,Nparam) '\n'],Values(i,:)); 

end 

fprintf(fid,'END\n'); 

fclose(fid); 

  

%________________________________________________________________________ 

%% SOL PORTO 2 

%inicializaçao dos termos de erro 

error_values2       = zeros(Nfreq,6); 

e33r                = zeros(Nfreq,1); 

e23e32              = zeros(Nfreq,1); 

e22r                = zeros(Nfreq,1); 

%Standards 

S22S                = -1; 

S22O                = 1; 

S22L                = 0; 

% caminho para a netlist 

netPath = [fileparts(pwd) '\SOL2.log'];  

% Simulação ADS 

eval(['!hpeesofsim -q "' netPath '"'])   

load ../MatlabScripts/Port2SOLsimulation.mat 

aux = who('SOL2*'); 

eval(['RawData2 = ' aux{1} ';']) 

clc 

  

for i=1:Nfreq 

     

    % Valores das mediçoes dos standars 

    S22Sm       = RawData2.dataBlocks.data(1+3*(i-1)).dependents(2); 

    S22Om       = RawData2.dataBlocks.data(2+3*(i-1)).dependents(2); 

    S22Lm       = RawData2.dataBlocks.data(3+3*(i-1)).dependents(2); 

    %calculo dos termos de erro 

    syms e33c e23e32c e22c 

    eqn1        = S22Sm == e33c + (e23e32c * S22S)/(1- e22c*S22S); 

    eqn2        = S22Om == e33c + (e23e32c * S22O)/(1- e22c*S22O); 

    eqn3        = S22Lm == e33c + (e23e32c * S22L)/(1- e22c*S22L); 

    %termos de erro 

    sol         = solve([eqn1, eqn2, eqn3],[e33c, e23e32c, e22c]); 

    e33r(i)     = double( sol.e33c); 

    e23e32(i)   =double( sol.e23e32c); 

    e22r(i)     = double(sol.e22c); 

     

    error_values2(i,1)  = real(e33r(i)); 

    error_values2(i,2)  = imag(e33r(i)); 

    error_values2(i,3)  = real(e23e32(i)); 

    error_values2(i,4)  = imag(e23e32(i)); 

    error_values2(i,5)  = real(e22r(i)); 

    error_values2(i,6)  = imag(e22r(i)); 

end 

  

%________________________________________________________________________ 

%% Ficheiro MDF com os termos de erro da  

% calibraçao SOL do porto 2 

% Nome do ficheiro 

file_path    = '..\Port2Error_terms.mdf';  

fid          = fopen(file_path,'w');  

% nomes dos parametros; 
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Names        = [{'e33rR'} {'e33rC'} {'e23e32R'} {'e23e32C'} {'e22rR'} {'e22rC'}];  

% values for each parameter 

Values       = error_values2;     

% converter Names numa string 

strnames     = [strrep(strjoin(Names),' ','(real)\t') '(real)\n'];   

% numero de parametros para escrever 

Nparam       = numel(Names);                                                       

  

index=string(1:1:Nfreq); 

% escrita do ficheiro 

fprintf(fid,'BEGIN block\n'); 

fprintf(fid,['%% INDEX(int)\t' strnames]); 

for i=1:Nfreq 

    fprintf(fid,index(i)); 

    fprintf(fid,['\t' repmat('%f\t',1,Nparam) '\n'],Values(i,:)); 

end 

fprintf(fid,'END\n'); 

fclose(fid); 

  

%________________________________________________________________________ 

%% Ficheiro MDF com os valores de magnitude do sinal a gerar por cada  

% gerador de sinais para a medicao do thru 

% gerador sinal entrada/saida 

a1M         = [0.01,0];                          

a2M         = [0,0.01];  

  

%nome do ficheiro 

file_path   = '..\Thru.mdf';                     

fid         = fopen(file_path,'w');  

% nome dos parametros; 

Names       = [{'a1M(real)'} {'a2M(real)'}];   

% valor dos parametros 

Values      = [ a1M; a2M]';                      

strnames    = [strrep(strjoin(Names),' ','\t') '\n'];  

% numero de parametros 

Nparam      = numel(Names);                      

  

index = string([1:1:2]); 

% escrita dp ficheiro 

fprintf(fid,'BEGIN block\n'); 

fprintf(fid,['%% INDEX(int)\t' strnames]); 

for i=1:2 

    fprintf(fid,index(i)); 

    fprintf(fid,['\t' repmat('%f\t',1,Nparam) '\n'],Values(i,:)); 

end 

fprintf(fid,'END\n'); 

fclose(fid); 

  

%________________________________________________________________________ 

%% Thru 

%inicializacao dos termos de erro 

error_values3   = zeros(Nfreq,8); 

e22             = zeros(Nfreq,1); 

e10e32          = zeros(Nfreq,1); 

e11r            = zeros(Nfreq,1); 

e23e01          = zeros(Nfreq,1); 

S11Tm           = zeros(Nfreq,1); 

S21Tm           = zeros(Nfreq,1); 

S22Tm           = zeros(Nfreq,1); 

S12Tm           = zeros(Nfreq,1); 

% caminho para a netlist 

netPath         = [fileparts(pwd) '\THRU.log'];  

%simulacao ADS 

eval(['!hpeesofsim -q "' netPath '"'])           

load ../MatlabScripts/ThruSimulation.mat 

aux             = who('THRU*'); 

eval(['RawData3 = ' aux{1} ';']) 

clc 

  

for i=1:Nfreq 

%Mediçoes Raw direcao direta 

a1u         = RawData3.dataBlocks(1).data(2*i-1).dependents(2); 

b1u         = RawData3.dataBlocks(2).data(2*i-1).dependents(2); 

b2u         = RawData3.dataBlocks(3).data(2*i-1).dependents(2); 
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S11Tm(i)    = b1u/a1u; 

S21Tm(i)    = b2u/a1u; 

%calculo dos termos de erro direcão direta 

e22(i)      = (S11Tm(i) - e00(i))/(S11Tm(i)*e11(i)-(e00(i)*e11(i)-e10e01(i))); 

e10e32(i)   = S21Tm(i)*(1-e11(i)*e22(i)); 

%Mediçoes Raw direcao inversa 

b1u         = RawData3.dataBlocks(2).data(2*i).dependents(2); 

a2u         = RawData3.dataBlocks(4).data(2*i).dependents(2); 

b2u         = RawData3.dataBlocks(3).data(2*i).dependents(2); 

S22Tm(i)    = b2u/a2u; 

S12Tm(i)    = b1u/a2u; 

%calculo dos termos de erro direcão inversa 

e11r(i)     = (S22Tm(i) - e33r(i))/(S22Tm(i)*e22r(i)-(e33r(i)*e22r(i)-e23e32(i))); 

e23e01(i)   = S12Tm(i)*(1-e11r(i)*e22r(i)); 

  

error_values3(i,1)  = real(e22(i)); 

error_values3(i,2)  = imag(e22(i));  

error_values3(i,3)  = real(e10e32(i)); 

error_values3(i,4)  = imag(e10e32(i)); 

error_values3(i,5)  = real(e11r(i)); 

error_values3(i,6)  = imag(e11r(i)); 

error_values3(i,7)  = real(e23e01(i)); 

error_values3(i,8)  = imag(e23e01(i)); 

end 

  

%________________________________________________________________________ 

%%  Ficheiro MDF com os termos de erro da da calibracao SOLT 

%e30 e e03 não considerados 

% nome do ficheiro   

file_path   = '..\SOLTError_terms.mdf';  

fid         = fopen(file_path,'w'); 

% nomes dos parametros 

Names       = [{'e00R'} {'e00C'} {'e10e01R'} {'e10e01C'} ... 

               {'e11R'} {'e11C'} {'e33rR'} {'e33rC'}... 

               {'e23e32R'} {'e23e32C'} {'e22rR'} {'e22rC'} ... 

               {'e22R'} {'e22C'} {'e10e32R'} {'e10e32C'}... 

               {'e11rR'} {'e11rC'} {'e23e01R'} {'e23e01C'}];         

% valores dos parametros            

Values      = [error_values error_values2 error_values3] ;           

strnames    = [strrep(strjoin(Names),' ','(real)\t') '(real)\n'];  

% numero de parametros para escrever 

Nparam      = numel(Names);                                          

  

index=string(1:1:Nfreq); 

% escrita do ficheiro 

fprintf(fid,'BEGIN block\n'); 

fprintf(fid,['%% INDEX(int)\t' strnames]); 

for i=1:Nfreq 

    fprintf(fid,index(i)); 

    fprintf(fid,['\t' repmat('%f\t',1,Nparam) '\n'],Values(i,:)); 

end 

fprintf(fid,'END\n'); 

fclose(fid); 

  

%________________________________________________________________________ 

%% Calibracao de potencia 

%inicializacao dos valores 

error_values4    = zeros(Nfreq,8); 

e10              = zeros(Nfreq,1);  

e01              = zeros(Nfreq,1); 

e23              = zeros(Nfreq,1); 

e32              = zeros(Nfreq,1); 

S11C             = zeros(Nfreq,1); 

S22C             = zeros(Nfreq,1); 

Pin              = zeros(Nfreq,1); 

% caminho para a netlist 

netPath = [fileparts(pwd) '\PowerCal.log'];  

% simulacao ADS 

eval(['!hpeesofsim -q "' netPath '"'])       

load ../MatlabScripts/PowerCal.mat 

aux = who('PowerCal*'); 

eval(['RawData4 = ' aux{1} ';']) 

clc 
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for i=1:Nfreq 

    %Medicoes Raw 

    a1u         = RawData4.dataBlocks(4).data(2*i-1).dependents(2); 

    b1u         = RawData4.dataBlocks(3).data(2*i-1).dependents(2); 

    a2u         = RawData4.dataBlocks(1).data(2*i-1).dependents(2); 

    b2u         = RawData4.dataBlocks(2).data(2*i-1).dependents(2); 

    S11un       = b1u/a1u; 

    S22un       = b2u/a2u;     

    %valores calibrados 

    S11C(i)     = (S11un-e00(i))/(e10e01(i)+e11(i)*(S11un-e00(i))); 

    S22C(i)     = (S22un-e33r(i))/(e23e32(i)+e22r(i)*(S22un-e33r(i)));     

    %medicao potencia 

    Pin(i)      = RawData4.dataBlocks(5).data(2*i-1).dependents(2);   

    %calculo dos termos de erro 

    a1          = sqrt((2*Pin(i))/(1-abs(S11C(i))^2)); 

    b1          = a1*S11C(i); 

    e10(i)      = (a1-e11(i)*b1)/a1u; 

    e01(i)      = e10e01(i)/e10(i); 

    a2          = b1; 

    b2          = a1; 

    e23(i)      = (a2-e22r(i)*b2)/a2u; 

    e32(i)      = e23e32(i)/e23(i); 

     

    %Valores calibrados 

%     a1cal(i)    = ((e10e01(i) - e00(i)*e11(i))/(e01(i)))*a1u+(e11(i)/e01(i))*b1u; 

%     b1cal(i)    = (-e00(i)/e01(i))*a1u + (1/e01(i))*b1u; 

%     a2cal(i)    = ((e23e32(i) - e33r(i)*e22r(i))/(e32(i)))*a2u+(e22r(i)/e32(i))*b2u; 

%     b2cal(i)    = (-e33r(i)/e32(i))*a2u + (1/e32(i))*b2u; 

     

    error_values4(i,1)  = real(e10(i)); 

    error_values4(i,2)  = imag(e10(i)); 

    error_values4(i,3)  = real(e01(i)); 

    error_values4(i,4)  = imag(e01(i)); 

    error_values4(i,5)  = real(e23(i)); 

    error_values4(i,6)  = imag(e23(i)); 

    error_values4(i,7)  = real(e32(i)); 

    error_values4(i,8)  = imag(e32(i)); 

end 

  

%________________________________________________________________________ 

%% Ficheiro com termos da Power Cal 

file_path   = '..\POWER_CAL_terms.mdf'; % nome do ficheiro 

fid         = fopen(file_path,'w');  

% nomes dos parametros 

Names       = [{'e10R'} {'e10C'} {'e01R'} {'e01C'} {'e23R'} {'e23C'} {'e32R'} {'e32C'}];  

% valores 

Values      = error_values4;  

strnames    = [strrep(strjoin(Names),' ','(real)\t') '(real)\n']; 

% numero de parametros 

Nparam      = numel(Names);                     

  

  

fprintf(fid,'BEGIN block\n'); 

fprintf(fid,['%% INDEX(int)\t' strnames]); 

for i=1:Nfreq 

    fprintf(fid,index(i)); 

    fprintf(fid,['\t' repmat('%f\t',1,Nparam) '\n'],Values(i,:)); 

end 

fprintf(fid,'END\n'); 

fclose(fid); 

 

 

Rotina de Load-pull 

 

%% LoadPull 

clear 

close all 

clc 

%________________________________________________________________________ 

%% Set some paths 

if ~sum(getenv('HPEESOF_DIR')) 
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    setenv('HPEESOF_DIR','C:\Program Files\Keysight\ADS2020'); 

    setenv('COMPL_DIR',getenv('HPEESOF_DIR')); 

    setenv('SIMARCH','win32_64'); 

     

    setenv('PATH',[getenv('HPEESOF_DIR') '\bin\' ';' getenv('HPEESOF_DIR') ... 

        '\lib\' getenv('SIMARCH') ';' getenv('HPEESOF_DIR') '\adsptolemy\lib.' ... 

        getenv('SIMARCH') ';' getenv('HPEESOF_DIR') ... 

        '\SystemVue\2014.10\win32_64\sveclient' ';' getenv('PATH')]) 

end 

%________________________________________________________________________ 

%% valores iniciais 

Z0              = 50; 

iteracions      = 0; 

PavMax_dBm      = 25; 

PavMin_dBm      = 1; 

FreqSwp         = 1.8:0.1:2.2; 

GainDriver      = [29.9 29.8 29.7 29.9 29.1 ]; 

  

%________________________________________________________________________ 

%% funções 

ztos            = @(z,zref) (z-conj(zref))./(z+zref); 

stoz            = @(r,zref) (r*zref+conj(zref))./(1-r); 

stos            = @(r,z0,znew) ztos(stoz(r,zref),znew); 

  

%________________________________________________________________________ 

%% gerar gammas 

% impedancia do centro. 

Zcenter           = 31+ 16*1i; 

% raio (em amplitude de gamma) 

rhoMax            = 0.45; 

% numero de cargas 

nPts              = 100; 

  

% gerar conjuto de gamma 

rhoCenter         = ztos(Zcenter, Z0); 

rhoMagMax         = min(rhoMax, 0.95-abs(rhoCenter)); 

rhoPh             = (1:nPts)*2.4; 

rhoMag            = rhoMagMax*sqrt((1:nPts)/nPts); 

rhoSwp            = rhoMag.*exp(1i*rhoPh) + rhoCenter; 

  

%________________________________________________________________________ 

%% inicialização 

P_values        = zeros(nPts,4,PavMax_dBm, 5); 

Eff             = zeros(PavMax_dBm,nPts,5); 

Gain            = zeros(PavMax_dBm,nPts,5); 

Pavs_dBm        = zeros(PavMax_dBm,nPts,5); 

Pload_dBm       = zeros(PavMax_dBm,nPts,5); 

  

%________________________________________________________________________ 

%% rotina load-pull 

  

for JJ=1:numel(FreqSwp) 

    %frequencia a testar 

    Freq=FreqSwp(JJ); 

     

    % criar ficheiro para defenir a frequencia a testar 

    file_path       = '..\FreqLP.mdf'; 

    fid             = fopen(file_path,'w'); 

    Names           = [{'F'} {'idx'}]; 

    Values          = [Freq JJ]; 

    strnames        = [strrep(strjoin(Names),' ','(real)\t') '(real)\n']; g 

    Nparam          = numel(Names); 

    % escrever ficheiro 

    fprintf(fid,'BEGIN block\n'); 

    fprintf(fid,['%% INDEX(int)\t' strnames]); 

    fprintf(fid,['1\t' repmat('%f\t',1,Nparam) '\n'],Values); 

    fprintf(fid,'END\n'); 

    fclose(fid); 

     

    % sweep de cargas 

    for KK=1:nPts 

         

        %valores iniciais 
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        %magnitude e fase da fonte para sintonizar cargas 

        P2m                 = 3e-9; 

        P2p                 = 1; 

        %aproximação inicial 

        gammaMeas0          = -0.118 +1i*0.002; 

         

        ZMeas0              = stoz(gammaMeas0,Z0); 

        P20                 = 0; 

        gammaObj            = rhoSwp(KK); 

        ZObj                = stoz(gammaObj,Z0); 

        GainCheck           = 0; 

        GainMax             = 0; 

         

        %sweep de potencia  de entrada 

        for QQ=PavMin_dBm:PavMax_dBm 

             

            % começar no ultimo valor sintonizado 

            % para uma nova carga 

            if(QQ == 1 && KK > 1 ) 

                P2m         = P2Maux; 

                P2p         = P2Paux; 

            end 

             

             

            if((GainMax-GainCheck) < 3) 

                error           = 10; 

                % valor da fonte de sinal 

                P1m             = QQ-GainDriver(JJ)+15; 

                P1p             = 0; 

                 

                if(QQ > 1) 

                    %aumentar o valor da fonte do sintonizador com o 

                    %aumenento do sinal 

                    P2m         = P2m*1.12; %watt 

                    gammaMeas0  = -0.118 +1i*0.002; 

                    ZMeas0      = stoz(gammaMeas0,Z0); 

                    P20         =0; 

                end 

                 

                % ficheiro com mag e fase que cada fonte deve gerar 

                P2mlog          =10*log10(P2m)+30; %dBm 

                file_path       = '..\ParamLP_file.mdf'; 

                fid             = fopen(file_path,'w'); 

                Names           = [{'P1m'} {'P1p'} {'P2m'} {'P2p'}]; 

                Values          = [P1m P1p P2mlog  P2p]; 

                strnames        = [strrep(strjoin(Names),' ','(real)\t') '(real)\n']; 

                Nparam          = numel(Names); 

                % escrita do ficheiro 

                fprintf(fid,'BEGIN block\n'); 

                fprintf(fid,['%% INDEX(int)\t' strnames]); 

                fprintf(fid,['1\t' repmat('%f\t',1,Nparam) '\n'],Values); 

                fprintf(fid,'END\n'); 

                fclose(fid); 

                 

                while error> 0.0035 

                    % caminho para a netlist 

                    netPath         = [fileparts(pwd) '\LoadPull.log']; 

                    %simulação ADS 

                    eval(['!hpeesofsim -q "' netPath '"']) 

                    load ../MatlabScripts/LoadPull.mat 

                    aux = who('LoadPull*'); 

                    eval(['RawData = ' aux{1} ';']) 

                    clc 

                     

                    %valor do gama sintonizado 

                    gammaMeas       = RawData.dataBlocks.data.dependents(2); 

                     

                    P2              = P2m*exp(1i*((pi*P2p)/180)); 

                    ZMeas           = stoz(gammaMeas,Z0); 

                     

                    % figura para ver o progresso 

                    figure(1) 

                    smithchart; 

                    hold on 
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                    plot(rhoSwp,'.k','MarkerSize',10) 

                    plot(gammaMeas,'.r','MarkerSize',10) 

                    title(['itr =',num2str(iteracions), '   F =', num2str(Freq),'   PdBm 

=', num2str(QQ),... 

                        '  NPT = ', num2str(KK), '         ZObj = ', num2str(ZObj), '     

error=', num2str(error)] ) 

                     

                     

                    if( gammaMeas >0.999) 

                        P2m     = 0.1 *P2m; 

                    elseif(gammaMeas0 == gammaMeas) 

                        P2m     = 1.2*P2m; 

                    else 

                        %Newton-raphson 

                        F0      = (gammaMeas0 - gammaObj); 

                        F       = (gammaMeas-gammaObj); 

                        df      = (F-F0)/(P2 -P20); 

                        P2New   =  P2-(F/dF); 

                        P2m     = abs(P2New); 

                        P2p     = (angle(P2New)*180)/pi; 

                    end 

                     

                    %update ficheiro com mag e fase que cada fonte deve gerar 

                    P2mlog      =10*log10(P2m)+30; 

                    file_path   = '..\ParamLP_file.mdf'; 

                    fid         = fopen(file_path,'w'); 

                    Names       = [{'P1m'} {'P1p'} {'P2m'} {'P2p'}]; 

                    Values      = [P1m P1p P2mlog P2p]; 

                    strnames    = [strrep(strjoin(Names),' ','(real)\t') '(real)\n']; 

                    Nparam      = numel(Names); 

                    % escrita do ficheiro 

                    fprintf(fid,'BEGIN block\n'); 

                    fprintf(fid,['%% INDEX(int)\t' strnames]); 

                    fprintf(fid,['1\t' repmat('%f\t',1,Nparam) '\n'],Values); 

                    fprintf(fid,'END\n'); 

                    fclose(fid); 

                     

                    %updates 

                    P20             = P2; 

                    gammaMeas0      = gammaMeas; 

                    ZMeas0          = ZMeas; 

                    error           =abs(F); 

                    iteracions      =iteracions+1 ; 

                     

                end 

                 

                %resultados 

                load ../MatlabScripts/FOMs.mat 

                aux = who('LoadPull*'); 

                eval(['RawData2 = ' aux{1} ';']) 

                clc 

                GainCheck = RawData2.dataBlocks(3).data.dependents(2); 

                 

                %verificar ganho 

                if(GainCheck > GainMax) 

                    GainMax     = GainCheck; 

                end 

                 

                if(QQ == 1 ) 

                    P2Maux  = P2m ; 

                    P2Paux  = P2p; 

                end 

                 

                P_values(KK,1,QQ,JJ)    = P1m; 

                P_values(KK,2,QQ,JJ)    = P1p; 

                P_values(KK,3,QQ,JJ)    = P2mlog; 

                P_values(KK,4,QQ,JJ)    = P2p; 

                 

                %guardar FOMs 

                Eff(QQ:end,KK,JJ) = RawData2.dataBlocks(4).data.dependents(2); 

                Gain(QQ:end,KK,JJ)= RawData2.dataBlocks(3).data.dependents(2); 

                Pload_dBm(QQ:end,KK,JJ)= RawData2.dataBlocks(1).data.dependents(2); 

                Pavs_dBm(QQ:end,KK,JJ)=  RawData2.dataBlocks(2).data.dependents(2); 
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            else 

                break 

            end 

        end 

    end 

end 

  

 %________________________________________________________________________ 

%% 

Pav_dBm = Pavs_dBm;   

FcSwp = FreqSwp; 

XdBcmp          = 3; 

EffTarget       = 53:4:85; 

PloadTarget     = 35:4:45; 

GainRefOPBO     = 10; 

gridPts = 100; 

PavSwp_terp     = 15:0.1:40; 

  

% 

Pload_dBm_terp  = zeros(numel(PavSwp_terp),numel(rhoSwp),numel(FcSwp)); 

Gain_terp       = zeros(numel(PavSwp_terp),numel(rhoSwp),numel(FcSwp)); 

Eff_terp        = zeros(numel(PavSwp_terp),numel(rhoSwp),numel(FcSwp)); 

GainMax         = zeros(numel(rhoSwp),numel(FcSwp)); 

PavMax          = zeros(numel(rhoSwp),numel(FcSwp)); 

GainXdB         = zeros(numel(rhoSwp),numel(FcSwp)); 

PavXdB          = zeros(numel(rhoSwp),numel(FcSwp)); 

PloadXdB        = zeros(numel(rhoSwp),numel(FcSwp)); 

EffXdB          = zeros(numel(rhoSwp),numel(FcSwp)); 

  

  

% interpolar FOMS 

for ff = 1:numel(FcSwp) 

  for kk = 1:numel(rhoSwp) 

    [Pav_ref,idx] = unique(Pav_dBm(~isnan(Pav_dBm(:,kk,ff)),kk,ff)); 

     

     

    Pload_ref = Pload_dBm(~isnan(Pload_dBm(:,kk,ff)),kk,ff); 

    Gain_ref = Gain(~isnan(Gain(:,kk,ff)),kk,ff); 

    Eff_ref = Eff(~isnan(Eff(:,kk,ff)),kk,ff); 

     

    Pload_ref = Pload_ref(idx); 

    Gain_ref = Gain_ref(idx); 

    Eff_ref = Eff_ref(idx); 

     

    Pload_dBm_terp(:,kk,ff) = interp1(Pav_ref,Pload_ref,PavSwp_terp,'pchip',NaN); 

    Gain_terp(:,kk,ff)      = interp1(Pav_ref,Gain_ref,PavSwp_terp,'pchip',NaN); 

    Eff_terp(:,kk,ff)       = interp1(Pav_ref,Eff_ref,PavSwp_terp,'pchip',NaN); 

    [GainMax(kk,ff),indmax] = max(Gain_terp(:,kk,ff)); 

    PavMax(kk,ff)           = PavSwp_terp(indmax); 

    GainXdB(kk,ff)          = GainMax(kk,ff)-XdBcmp; 

    idx                     = (Pload_dBm_terp(:,kk,ff) > (Pload_ref(end)-

GainRefOPBO))&~isnan(Gain_terp(:,kk,ff)); 

    idx(1:indmax)           = false; 

    if(sum(idx)==0) 

        PloadXdB(kk,ff)     = NaN; 

        EffXdB(kk,ff)       = NaN; 

        

         

    else 

        PavXdB(kk,ff)        = 

interp1(Gain_terp(idx,kk,ff),PavSwp_terp(idx),GainXdB(kk,ff),'pchip',NaN); 

        PloadXdB(kk,ff)      = 

interp1(PavSwp_terp(idx),Pload_dBm_terp(idx,kk,ff),PavXdB(kk,ff),'pchip',NaN); 

        EffXdB(kk,ff)        = 

interp1(PavSwp_terp(idx),Eff_terp(idx,kk,ff),PavXdB(kk,ff),'pchip',NaN); 

               

    end 

  end 

end 

  

rhoSwp_r                    = real(rhoSwp); 

rhoSwp_i                    = imag(rhoSwp); 

[rho_rgrid,rho_igrid]       = meshgrid( 

linspace(min(real(rhoSwp)),max(real(rhoSwp)),gridPts), ... 
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linspace(min(imag(rhoSwp)),max(imag(rhoSwp)),gridPts)); 

Eff_interp                  = zeros(gridPts,gridPts,numel(FcSwp)); 

Pload_dBm_interp            = zeros(gridPts,gridPts,numel(FcSwp)); 

Gain_interp                 = zeros(gridPts,gridPts,numel(FcSwp)); 

FreqVct                     = FcSwp; 

FreqIdxs                    = find(ismember(FcSwp,FreqVct)); 

Elevels                     = EffTarget;  

Plevels                     = PloadTarget; 

  

% gerar curvas de nivel 

figure(3), hold on 

smithchart 

  

for ff = 5 

  figure(3), hold on 

  F_Eff                     = scatteredInterpolant(rhoSwp_r',rhoSwp_i',EffXdB(:,ff)); 

  F_Pload_dBm               = scatteredInterpolant(rhoSwp_r',rhoSwp_i',PloadXdB(:,ff)); 

  F_Gain                    = scatteredInterpolant(rhoSwp_r',rhoSwp_i',GainXdB(:,ff)); 

   

  Eff_interp(:,:,ff)        = F_Eff(rho_rgrid,rho_igrid); 

  Pload_dBm_interp(:,:,ff)  = F_Pload_dBm(rho_rgrid,rho_igrid); 

  Gain_interp(:,:,ff)       = F_Gain(rho_rgrid,rho_igrid); 

   

  

  [C1,h1]                   = 

contour(rho_rgrid,rho_igrid,Pload_dBm_interp(:,:,ff),Plevels); 

  [C2,h2]                   = contour(rho_rgrid,rho_igrid,Eff_interp(:,:,ff),Elevels); 

  plot(rhoSwp_r,rhoSwp_i,'k.') 

   

  clabel(C1,h1,'FontSize',16,'Color','blue') 

  clabel(C2,h2,'FontSize',16,'Color','red') 

  h1.LineColor      = 'blue'; 

  h2.LineColor      = 'red'; 

   

  %ganho e eficiencia 

  figure(4) 

  hold on 

  yyaxis left 

  plot(Pload_dBm_terp(:,:,ff),Gain_terp(:,:,ff),'-r') 

  plot(PloadXdB(:,ff), GainXdB(:,ff),'ok') 

  axis([30 45 5 15]) 

  yyaxis right 

  axis([30 45 0 90]) 

  plot(Pload_dBm_terp(:,:,ff),Eff_terp(:,:,ff), '-b') 

  plot(PloadXdB(:,ff), EffXdB(:,ff),'ok') 

  ax = gca; 

  ax.YAxis(1).Color = 'k'; 

  ax.YAxis(2).Color = 'k'; 

  hold off 

    

end 

 


