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Resumo—Neste artigo serão apresentados o estudo, projeto e
simulação de circuitos passivos na faixa de radiofreqüência, com
ênfase nos combinadores e divisores de sinais, utilizando a
tecnologia de microlinhasde fita. Foram realizadas simulações
numéricas através de um programa computacional comprovando
a teoria abordada neste artigo.
Palavras chave—divisores/combinadores de sinais, microlinha
de fita, parâmetros de espalhamento, radiofrequência.

I. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo o estudo, a síntese e a
simulação de dispositivos passivos na faixa de
radiofreqüência, com ênfase nos combinadores e divisores de
sinais. Será empregada a tecnologia planar em microlinha de
fita (microstrip) para a implementação dos dispositivos, sendo
necessário um estudo fundamental sobre os conceitos de
linhas de transmissão. A análise da resposta em freqüência,
através das perdas por retorno e por inserção, será verificada
utilizando-se os parâmetros de espalhamento. [1]-[6]
Estes dispositivos são amplamente utilizados nos circuitos
que compõem os equipamentos de radiocomunicação como,
por exemplo, na combinação de sinais provenientes de vários
amplificadores, no acoplamento de antenas e etc. [1]-[6]
Este artigo possui, além desta introdução, quatro seções. Na
Seção II e III são apresentados os conceitos básicos sobre os
parâmetros de espalhamento e sobre a microlinha de fita,
respectivamente. A descrição dos dispositivos divisores e
combinadores de sinais é apresentada na Seção IV. Os
resultados das simulações numéricas utilizando o programa
computacional Genesys (Agilent Technologies) são
apresentados na Seção V, e alguns comentários finais na
Seção VI.
II. PARÂMETROS DE ESPALHAMENTO
Para entender o comportamento de dispositivos passivos
de radiofreqüência implementados com a tecnologia de
microlinha de fita “microstrip”, faz-se necessário um estudo
sobre os conceitos de linhas de transmissão, tal como análise
da resposta em freqüência através de perda por retorno e
inserção, cuja verificação se dá através dos parâmetros de
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espalhamento. [1]-[6]
Através destes parâmetros pode-se obter medidas de
ganho, atenuação, impedância de entrada e etc, e para
determiná-los, são conectadas em seus terminais de acesso
impedâncias características (Z o ) de mesmo valor. Estes
coeficientes (parâmetros) são representados na forma de
matriz, conhecida como matriz de espalhamento. Os
dispositivos passivos são interpretados por junções de dois
acessos conforme representado na Figura 1. [1],[2]

Fig. 1. Modelo de junção de dois acessos.

onde a i é o sinal incidente e b i é o sinal refletido por se tratar
de um sistema linear, através do teorema da superposição dão
origem às seguintes equações:
b1  S11a1  S12 a2
b2  S 21a1  S 22 a2
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Os coeficientes são determinados a partir da excitação em
um dos acessos e anulação dos outros. Sendo assim:
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onde, S 11 é o coeficiente de reflexão na entrada com a saída
casada, S 12 é o coeficiente de transmissão reverso com a
entrada casada, S 21 é o coeficiente de transmissão direto com
saída casada e S 22 é o coeficiente de reflexão na saída com
entrada casada. [1],[2] O conjunto de equações desses
parâmetros pode ser representado em forma chamada matriz
de espalhamento,
 S11 S12 


 S 21 S 22 

potência ao acesso 3, mas com polaridade invertida em
relação ao sinal no acesso 1, e ¼ da potência é refletida ao
acesso 2. Observando o acesso 3, metade da potência é
transferida ao acesso 1, ¼ da potência ao acesso 2, mas com
polaridade invertida em relação ao sinal no acesso 1, e ¼ da
potência é refletida ao acesso 3.

(8)

que pode ser generalizada para uma função de N acessos.
Para construção de microlinhas e divisores de potências
fazem-se necessário conhecer as seguintes junções:
A. Junção Y simétrica
Junção de três guias de onda idênticos separados por um
ângulo de 120º. É recíproco graças ao seu meio ser um
dielétrico perfeito e por ser sem perdas, não pode haver
casamento conjugado simultâneo. Possui S 11 = S 22 = S 33 e S 21
= S 31 = S 32 .

Fig. 3. Modelo de Junção T no plano H.

C. Junção T no plano E
Construída com eixo paralelo ao campo elétrico, o sinal
entra por 1, dividindo-se igualmente por 2 e por 3, porém
com fases opostas. Devido a isotropia do meio, tem-se uma
junção recíproca S pq = S qp . Nestas condições não é possível
haver o casamento completo, mas através do ajustes das
cargas ligadas aos acessos 2 e 3 pode-se obter uma reflexão
nula no acesso 1 (S 11 = 0). Desta forma os acessos 2 e 3
possuem o mesmo comportamento, logo S 22 = S 33 , e
possuem também a mesma amplitude porém com
polaridades opostas, assim S 21 = - S 31 .

Fig. 2. Junção Y simétrica casada.

A excitação em um dos acessos transfere 4/9 da potência
para cada um dos acessos e 1/9 retorna ao acesso excitado,
isto se dá devido a potência ser proporcional ao quadrado da
tensão, corrente, do campo magnético ou elétrico.
1 / 3  2 / 3  2 / 3
S    2 / 3 1 / 3  2 / 3
  2 / 3  2 / 3 1 / 3

(10)

B. Junção T no plano H
É construída com um eixo paralelo ao campo magnético. O
sinal ao entrar por 1 é dividido igualmente por 2 e por 3, o
acesso paralelo ao campo magnético pode ser casado ao
ajustar as cargas ligadas aos outros terminais, assim tem-se:
S 11

(11)

Qualquer um dos três acessos pode ser escolhido como
referência. Considerando inicialmente, a junção a partir do
acesso 1, tem-se transmissões iguais para o acesso 2 e 3, logo
S 21 = S 32 e S 22 = S 33 . Ao excitar o acesso 1, metade da
potência é transferida para o acesso 2 e a outra metade pra o
acesso 3, não havendo reflexão no acesso 1. Ao excitar o
acesso 2, metade da potência é transferida ao acesso 1, ¼ da

Fig. 4. Modelo de Junção T no plano E.

Ao excitar o acesso 1, a potência é dividida igualmente
entre os acessos 2 e 3, mas ao excitar o acesso 2, metade da
potência é transferida ao acesso 1, ¼ da potência é
transferida ao acesso 3 e ¼ da potência é refletida ao acesso
2, já excitando o acesso 3, metade da potência é transferida
ao acesso 1 com polaridade oposta em relação ao acesso 2,
¼ da potência é transferido ao acesso 2 e ¼ da potência é
refletida ao acesso 3. [1]-[5]
III. MICROLINHA DE FITA
A microlinha de Fita, também conhecida por linha
impressa ou linha de fita, é uma linha de transmissão
construída com uma fita de metal condutora semelhante à
usada em circuitos impressos, de largura já conhecida e um
plano de terra, separados por uma camada dielétrica de alta
qualidade.

Fig. 5. Modelo de uma microlinha de Fita.

O plano de terra também pode ser construído com o mesmo
material do condutor, em alguns casos este plano é montado
sobre alguma outra superfície metálica, não ocasionando
nenhum problema para a construção da microlinha de fita. Já o
material dielétrico deve possuir baixíssima condutividade,
entre alguns outros fatores. Os mais indicados são: Fibra de
vidro, o polistireno, polietileno, aluminia, etc.
Normalmente, o material condutor utilizado é o cobre ou o
alumínio. Para tal construção o laminado deve possuir boas
características em relação à homogeneidade, constante
dielétrica, faixa de temperatura, umidade, fator de perda e
variações desses parâmetros com a freqüência, resistência a
reagentes químicos e etc. Os isolantes de substratos
dependem da pureza do material, e suas especificações são
fornecidas pelos fabricantes. Alguns materiais podem ser
observados na Tabela 1.
Deve-se enfatizar que essas condições só são verdadeiras se
os limites de freqüência forem respeitados. Para baixas
freqüências são utilizados materiais como a fibra de vidro,
fenolite etc.
TABELA.1.CARACTERÍSTICAS DE MATERIAIS DIELÉTRICOS UTILIZADOS PARA
CONSTRUÇÃO DE MICROLINHA DE FITA.
Constante
Fator de
Material
Temperatura
dielétrica
perda
-4
2x10 a
Aluminia
8 a 10
-70ºC a +200ºC
15x10-4
Óxido de
-170ºC a +190ºC
2,55
16x10-4
polifeneleno (PPO)
Politerafluoretileno
15x10-4 a
2,40 a 2,62
-70ºC a +200ºC
(PTFE)
20x10-4
-4
PTFE com quartzo
1,47
6x10
-60ºC a +260ºC
4x10-4 a
PTFE reforçado
2,32 a 2,40
-70ºC a +270ºC
8x10-4
Quartzofundido
3,80
1x10-4
-70ºC a +200ºC
5x10-4 a
Resinacerâmica
1,75 a 25
-60ºC a +270ºC
50x10-4

para eliminar o problema de atenuações adicionais, e através
de elementos reativos, sem aumento de perdas. A escolha do
método implica em diferença na largura de faixa, na
freqüência de operação no coeficiente de onda estacionária e
etc. Para baixa freqüência os divisores resistivos têm melhor
desempenho, pois suas características não variam com a
freqüência, até mesmo para corrente contínua, porém possuem
elementos com reatâncias parasitas. Aplicado também quando
há a necessidade de montagens compactas, pois são menores.
Já em altas freqüências são empregados os divisores
reativos, que quando fabricados com trechos de linhas de
transmissão ou guia de ondas exigem comprimentos físicos
maiores, pois estão relacionados ao comprimento de onda.
Outra aplicação muito encontrada na prática é a de
combinador, quando ele combina os sinais de entrada a uma
única saída.
Ernest J. Wilkinson desenvolveu um dispositivo que divide
a potência incidente em sua porta de entrada em N partes, em
suas N portas de saída. [7] Fazendo uso de resistências
conectadas em suas portas de saídas, Wilkinson ---obteve um
dispositivo passivo e recíproco, sendo suas portas casadas e
isoladas entre si. Altamente utilizado em freqüências de RF,
quando se deseja utilizar múltiplos canais com alto grau de
isolamento entre as portas, ficando livre de interferências
individuais destes canais. Utilizado desta forma, em cascata, a
largura de banda pode ser ampliada. Empregados também em
amplificadores balanceados, transmissores de potência e em
redes de alimentação associadas às antenas. Podem ser
construído com cabo coaxial, microlinha de fita e etc. Pode
também ser utilizado como combinador de potência.

IV. DIVISORES DE POTÊNCIA
São dispositivos passivos que distribuem o sinal que chega
à sua entrada nas diferentes saídas, podendo ser construídos
por cabos coaxiais, guia de ondas e linha de fita para grandes
valores de potência e largura de faixa e possuem duas ou mais
saídas. Os mais encontrados são as junções Y e T.

Fig. 6. Divisores com junções Y e T, respectivamente.

São recíprocos, ou seja, seu coeficiente de transmissão
reverso deve ser igual ao seu coeficiente de transmissão direto,
sem perdas e alguns não podem ser completamente casados.
Utiliza-se assim, dois métodos para a redução do
descasamento de impedâncias: através de elementos resistivos,

Fig. 7. Modelo do divisor de potência de Wilkinson com 3 entradas.

V. SIMULAÇÕES NUMÉRICAS
Com o auxílio do programa computacional Genesys 2012.01
RF and Microwave Design Software, da Agilent
Technologies, simulou-se o divisor de potência de Wilkinson
com a microlinha de fita real considerando também as
terminações da placa que o divisor será montado (Figura 8).
Ao analisar o gráfico da Figura 9, conclui-se que o divisor
também irá funcionar corretamente, mesmo utilizando, além
das microlinhas reais as terminações da placa onde seriam
montadas, pois apresentam um baixo valor de atenuação.
As Figuras 10 e 11 representam os parâmetros S 21 e S 31 ,
respectivamente, e pode-se observar que para a freqüência
desejada, os gráficos então em aproximadamente -3dB, ou
seja, metade do sinal que entra pela Porta 1 é transferido para
a Porta 2 e a outra metade para a Porta 3. O gráfico da Figura
12 representa o parâmetro S 23 , cujo valor em dB para a
freqüência selecionada foi pequeno comprovando que ao se
excitar a Porta 2, uma pequena parcela dos sinal irá para a

Porta 3 e o resto do sinal será refletido pela porta 2
evidenciado que as portas estão casadas.

Fig. 8. Esquema do Divisor de potência Wilkinson com microlinhas de fita
real e terminações da placa de montagem.

Fig. 9. Gráfico dos parâmetros S do divisor de potência de Wilkinson com
microlinhas de fita reais e terminações da placa de montagem.

em dB para a freqüência selecionada, evidenciando que as
portas estão casadas. Já os parâmetros S 21 e S 31 possuem
valores próximos a 3dB, mostrando assim que o sinal está
sendo dividido praticamente igual para ambas as saídas.

Fig. 11. Gráfico do parâmetro S 31 .

Fig. 12. Gráfico do parâmetro S 23 .

VI. COMENTÁRIOS FINAIS
Com este artigo pode-se verificar a importância do estudo
dos dispositivos passivos na faixa de radiofreqüência para
diversas aplicações da engenharia, principalmente no projeto
de divisores e combinadores de sinais utilizando a microlinha
de fita. Através de simulações numéricas realizadas pelo
programa computacional Gensys, todo conteúdo deste artigo
pode ser comprovado, viabilizando sua utilização.
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