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I. Introdução 
 

A transmissão de sinais à grandes distâncias, 

largamente usada nos dias de hoje, criou a 

necessidade de medidas precisas dos fatores de 

distorção e intermodulação nos amplificadores 

de potência. O principal parâmetro que define 

essas características é o chamado Nível dos 

Produtos de Intermodulação de Terceira   

ordem (também chamado na literatura, em 

inglês, como Third Order Intermodulation 

Products ou IM3). Nesta nota técnica será 

apresentada a dedução teórica das expressões 

que definem o IM3, e será descrito também 

outro importante parâmetro para análise do 

desempenho de amplificadores de potência, que 

é o ponto de Interceptação de Terceira Ordem 

(Third order Intercept Point), também 

conhecido por IP3. 

Tanto o IM3 como o IP3 são velhos conhecidos 

dos projetistas de amplificadores de potência 

para sistemas analógicos e, atualmente, esses 

parâmetros são também utilizados como 

auxiliares na definição da linearidade dos 

amplificadores de potência onde circulam 

sinais com modulações digitais. O 

conhecimento e aplicação correta desses 

parâmetros permite que um sistema de 

transmissão seja dimensionado com melhor 

eficiência e menor custo. 

Um caso prático ocorre quando o projetista de 

sistema se depara com o dilema de ter dois 

fabricantes que apresentam amplificadores de 

potência confiáveis, mas com preços e 

características diferentes. Seja, por exemplo, o 

caso de dois fornecedores cujos amplificadores 

de mesma potência nominal, têm as seguintes 

características: 

 

AMP 1 
Potência Nominal:      100W (50 dBm) 

Nível de Intermodulação (IM3):-22 dBC 

Recuo (back-off):       6 dB 

AMP 2 

Potência Nominal:     100W (50 dBm) 

Nível de Intermodulação (IM3):-28 dBC 

Recuo (back-off:       10 dB 

 
A questão é: Qual amplificador é melhor? 

Para obter a resposta a essa pergunta, serão 

apresentadas primeiramente as definições 

importantes que permitem entender todos os 

termos das especificações descritas acima. 
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II. Ponto de Compressão em 

amplificadores de potência 
 

O traçado gráfico da potência de saída em dBm 

versus à potência de entrada em dBm de um 

amplificador linear fornece como resultado 

uma reta, como mostra a curva contínua na 

região 1 do gráfico da Figura 1. Contudo, esse 

comportamento é limitado pelo valor de 

potência máxima admissível no circuito. 

Existirá um valor de potência acima do qual a 

potência de saída não mais seguirá linearmente 

o nível de entrada. Esse efeito é visualizado na 

região 2 da Figura 1. Após a região de 

linearidade visível, as retas do gráfico tendem a 

se curvar, estabilizando em uma espécie de 

platô. Na Figura 1 está também apresentada a 

reta extrapolada (pontilhada) do ganho linear 

teórico, caso não houvesse a curvatura ou 

saturação do amplificador. A potência de saída 

medida no platô é chamada de Potência 

Saturada (PS). A PS é a máxima potência que 

pode ser entregue pelo amplificador. E, 

geralmente, é aquela que os vendedores 

informam.  

As curvaturas das retas de ganho linear e 

potência de saída configuram condições de 

distorção no amplificador. Essa distorção é 

caracterizada por dois termos. O primeiro, 

denominada distorção AM-AM, indica como a 

amplitude, ou módulo do sinal de saída começa 

a se desligar da resposta de uma reta.  

A distorção AM-PM indica como a fase do 

sinal de saída varia de acordo com a potência 

de entrada. A fase em graus do sinal de saída 

deveria ficar constante com a variação da 

potência de entrada/saída mas, conforme 

mostra a Figura 1, isso não ocorre, a não ser na 

região linear do amplificador. À medida que a 

potência de entrada aumenta, a fase começa a 

variar. Nos sistemas digitais, em que a fase e 

amplitude da portadora varia de acordo com a 

modulação digital, a alteração de até 10 graus 

na fase do sinal de saída não representa grandes 

problemas. Contudo, alterações de fases 

maiores podem provocar aumentos 

significativos na taxa de erros de bits (BER – 

bit error rate em inglês) 

O ganho do amplificador é calculado, em dB, 

pela diferença entre a potência de saída e a 

potência de entrada. No caso da Figura 1 o 

valor do ganho está plotado no mesmo gráfico 

(no topo da figura) e pode-se notar que na 

região linear o valor de ganho é constante 

(neste exemplo é igual a 75 dB). À medida que 

o nível de potência de saída começa a evoluir 

para fora da região linear, o valor do ganho 

tende a diminuir. 

Define-se o Ponto de Compressão de 1dB 

(P1dB) pelo valor de potência de saída onde o 

ganho do amplificador foi reduzido de 1dB em 

relação ao seu valor na região linear. No 

exemplo da Figura 1, o Ponto de Compressão 

ocorre em 52 dBm de potência de saída (o 

ganho cai de 75 dB para 74 dB), 

correspondendo à -22 dBm de potência na 

entrada, e está marcado como PC1dB na figura. 

Se não ocorresse a compressão, a potência de 

saída do amplificador seria de +53 dBm para –

22 dBm na entrada. Os amplificadores, ou 

sistemas, que operam em regiões acima do 

ponto de compressão, têm grande conteúdo 

harmônico no espectro de frequências do sinal 

de saída. Esse efeito ocorre porque a parcela da 

potência de sinal de entrada que não é 

transferida ao sinal de saída na frequência 

fundamental é distribuída às componentes 

harmônicas criadas pelas não-linearidades. 
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Figura 1 – Exemplo de compressão em 

amplificadores lineares. 

III. Ponto de Interceptação de 3a 

ordem em amplificadores de potência 

 
A existência de não-linearidades nas 

características dos transistores ou válvulas de 

potência é o que faz com que sejam geradas 

harmônicas do sinal na saída de um 

amplificador. À medida que o sinal de entrada 

aumenta, maiores são também os níveis das 

harmônicas geradas. Se o espectro de 

frequência de entrada for composto por mais de 

um componente, o resultado são produtos de 

intermodulação que podem aparecer dentro da 

faixa útil do amplificador. O aparecimento e 

dimensionamento desses sinais espúrios serão 

discutidos a seguir. 

 
O processamento não linear de qualquer 

sistema, inclusive de um amplificador, pode ser 

modelado pela seguinte expressão: 

 

𝜀0 = 𝐾1𝜀1 + 𝐾2𝜀1
2 + 𝐾3 𝜀1

3+.. . . . 𝐾𝑛 𝜀1
𝑛. .     (1) 

 
Onde:  

0 -tensão de saída do sistema. 

1 -tensão do sinal de entrada no sistema. 

K1, K2, Kn - fatores que dependem do sistema. 

 

Considerando o espectro de entrada composto 

de dois sinais temporais senoidais de 

frequências 1 e 2, dados por A1cos(1t) e 

A2cos(2t), resulta: 

 

𝜀0 = 𝐾1[𝐴1𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡) + 𝐴2𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡)] + 
 
𝐾2[𝐴1𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡) + 𝐴2𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡)]2 + 
 
𝐾3[𝐴1 𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡) + 𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡)]3+. . .    
 

... + 𝐾𝑛  [𝐴1 𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡) + 𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡)]𝑛   (2) 

O desenvolvimento matemático da Expressão 2 

permite escrever seu segundo termo na seguinte 

forma: 

𝐾2 [
𝐴1

2. 𝑐𝑜𝑠2(𝜔1𝑡) + 2𝐴1𝐴2[𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡) 𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡)]

+𝐴2
2 𝑐𝑜𝑠2(𝜔2𝑡)

]

      (3) 

As relações trigonométricas de sen (x) e cos (x) 

permitem escrever a Equação 3 na forma:  
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      (4) 
 

Os termos mais importantes da Expressão 2 

levando-se em conta o desenvolvimento dado 

pela Expressão 4, são: 

 

a) 𝐾1[𝐴1 𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡) + 𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡)]  (5) 

 

Que representa o espectro dos dois sinais de 

entrada, ou os termos de primeira ordem, ou 

ainda as frequências fundamentais. 

 

b)  
1

2
𝐴1

2𝐾2 𝑐𝑜𝑠(2𝜔1𝑡)       (6) 

 
1

2
𝐴2

2𝐾2 𝑐𝑜𝑠(2𝜔2𝑡)       (7) 
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Que representam as componentes de sinal no 

dobro das frequências de entrada, ou seja, as 

componentes de segunda harmônica. 

 

c)        A1 𝐴2𝐾2 𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡 − 𝜔2𝑡)     (8) 

 

       A1𝐴2𝐾2 𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡 + 𝜔2𝑡)   (9) 

 

Que representam os chamados termos de 

Segunda Ordem. 

 

Note-se que as frequências dos sinais 21, 22 

e 1 + 2, 1 – 2, estão muito afastadas das 

frequências dos sinais de entrada, e só 

apresentarão problemas em sistemas que 

operam em faixas muito largas.  

 

O terceiro termo da Expressão 2 (que mostra 

relações de tensão ao cubo), contudo, quando 

detalhado em suas relações trigonométricas 

produzirá, entre outras, as seguintes 

componentes de sinal: 

 

𝐾3𝐴1
2 A2 𝑐𝑜𝑠(2𝜔1𝑡 ± 𝜔2𝑡)      (10) 

𝐾3𝐴1 A2
2 𝑐𝑜𝑠(2𝜔2𝑡 ± 𝜔1𝑡)  (11) 

 
que representam os chamados termos de 

terceira ordem. As outras componentes em 

expoentes acima do terceiro, na Expressão 2, 

também vão criar componentes de 

intermodulação, mas de nível menor, ou fora do 

limite de frequências dos termos de terceira 

ordem. 

As componentes 21 – 2 e 22 – 1 

representam os produtos de intermodulação 

mais prejudiciais ao funcionamento do sistema, 

visto que são frequências que caem dentro da 

faixa de operação, como mostra o exemplo 

mostrado na Figura 2.  No espectro de 

frequências da Figura 2 estão representadas F1 

e F2, sendo que: 

 









2
F        e      

2

2
2

1
1 ==F  (12) 

A separação de cada componente de 

frequência, no diagrama da Figura 2, é 

dada pela diferença de frequências ΔF. 

 

∆𝐹 = 𝐹2 − 𝐹1       (13) 

 

 
Figura 2 – Produtos de intermodulação de 3a 

Ordem. 

 

Exemplo 1: Se um amplificador na faixa 

de rádio broadcasting FM comercial for 

excitado com dois sinais com as 

respectivas frequências F2=100 MHz e 
F1=98 MHz, os componentes espectrais 

na saída serão: 
 

100 MHz e   98 MHz  F2 e F1 

correspondentes a 2 e 1 

 

200 MHz e 196 MHz   2F2 e 2F1 

correspondentes a 22 e 21 

 

2 MHz e 198 MHz   F2-F1 e F1+F2 

correspondente a 2 - 1 e 2 + 1 

 

102 MHz e   96 MHz   2F2-F1 e 2F1-F2 

correspondente a 22-21 e 22-1 

 
Como um sistema de FM comercial opera de 

88 MHz a 108 MHz, pode-se ver que, a menos 

dos componentes de 102 MHz e 96 MHz, todas 

as outra estão fora da faixa útil e são rejeitadas 
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pela resposta de frequência do próprio 

amplificador (todo amplificador de banda 

definida possui um filtro para rejeitar bandas 

não desejadas). As componentes de 102 MHz e 

96 MHz, contudo, não podem ser filtradas, 

visto que estão dentro da faixa operacional do 

sistema e, pior de tudo, podem estar 

coincidindo com frequências de outras rádios 

liberadas para transmitir nessas frequências. 

IV. Representação das componentes 

espectrais na forma de dB 

 
Considerando, para simplificação, que os sinais 

de entrada têm amplitudes iguais A1=A2=A, 

pode-se concluir que as potências de saídas 

para as várias componentes são: 

 
a) Termos de primeira ordem 

 
𝑃𝑂1 = 𝐾1

′2𝐴2,  fundamentais, que escrito na 

forma de dBm resulta:  

 
PO1 (dBm)

= 10 log A2 (dBm) + 10 log(K1
′2)      (14) 

 

b) Termos de segunda ordem (IM2) 

 

𝑃𝑂2 = 𝐾2
′2𝐴4   

𝑃𝑂2 (𝑑𝐵𝑚) = 20 𝑙𝑜𝑔 𝐴2 (𝑑𝐵𝑚) + 10 𝑙𝑜𝑔(𝐾2
′2)  (15)  

 

 

 

 

c) Termos de terceira   ordem (IM3) 

 

𝑃𝑂3 = 𝐾3
′2𝐴6   

𝑃𝑂3(𝑑𝐵𝑚) = 30 𝑙𝑜𝑔 𝐴2 (𝑑𝐵𝑚) + 10 𝑙𝑜𝑔[ 𝐾3
′2]

                           (16) 

 

Plotando a relação (Potência de Saída (dBm) x 

Potência de Entrada (dBm), as inclinações dos 

termos de 1a, 2a e 3a ordens serão 

respectivamente 1, 2 e 3 como mostra a Figura 

3. 

Como todos esses produtos têm coeficientes 

diferentes, se não houvesse a saturação ou 

compressão da potência de saída, as retas 

características se cruzariam em determinados 

pontos, chamados de “Pontos de 

Interceptação”. Na Figura 3 apresenta-se, de 

forma geral, os pontos de compressão e a 

extrapolação dos pontos de interceptação para 

as componentes de 1ª ordem e 3ª ordem. Uma 

vez que esses pontos sejam determinados, e os 

níveis de potência de saída estejam abaixo da 

saturação, é possível prever-se as amplitudes 

dos produtos de intermodulação com boa 

precisão, como será visto a seguir. 

 

 
Figura 3 – Gráfico da potência de saída de 

um amplificador, mostrando os pontos de 

interceptação. 

 
Os espúrios de terceira ordem são os mais 

problemáticos, mesmo para amplificadores de 

bandas de passagem estreitas (< 20%). Portanto 

o ponto de interceptação mais importante a ser 

considerado é o Ponto de Interceptação de 3a 

Ordem (IP3 - Third order Intercept point em 

inglês) que indica onde as extensões das 

respostas de primeira e terceira ordem se 

interceptam na escala de potência da saída. 

Rigorosamente esse ponto pode ser lido do eixo 

de potência de entrada ou saída, levando ao 

ponto de interceptação de entrada (IIP3) ou 

saída (OIP3), respectivamente. Neste texto será 
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adotado OIP3 como IP3, a menos de indicação 

prévia. 

Os pontos de interceptação de entrada e saída 

diferem pelo ganho de baixo sinal do 

dispositivo.  

Em circuitos práticos a resposta de Segunda 

Ordem geralmente tem a intercessão perto 

desse ponto, a menos que o amplificador tenha 

característica de supressão de componentes de 

segunda ordem (Ex.: estágios Push-Pull). 

Para o caso de transistores de junção bipolar, 

uma regra prática para o cálculo do IP3 é: 

IP3(dBm) = 10log10(Vce*Ic*5), onde Vce está 

em Volts e Ic em mA (6). 

Tipicamente, para amplificadores 

transistorizados, o ponto de interceptação de 

terceira ordem é de, aproximadamente, 10-12 

dB acima do Ponto de Compressão de 1 dB do 

amplificador (2). Nas bandas de frequência mais 

altas, notou-se que esse valor nominalmente 

fixo tendia a diminuir. Em 6 GHz, por 

exemplo, o ponto P1dB pode estar 9 dB abaixo 

do ponto de interceptação de terceira ordem, 

mas a 14 GHz a diferença pode ser de apenas 7 

dB.  

Com a evolução construtiva para MMICs 

(circuitos integrados de micro-ondas 

monolíticos), a frequência de operação 

aumentou para bandas milimétricas (maiores 

que 20 GHz) e com a ampla diversidade de 

métodos de modulação. O P1dB sozinho não é 

suficiente como único preditor do desempenho 

do amplificador em um sistema. Medidas e 

avaliações nos vários esquemas de modulação a 

serem utilizadas devem ser feitas. 

 

É importante também citar que a utilização do 

amplificador na região além da potência de 

saturação pode trazer danos irreversíveis ao 

mesmo. Por isso os fabricantes definem a 

máxima potência de entrada para cada tipo de 

amplificador de potência. 

 

Exemplo 2: Tomando os valores numéricos da 

Figura 3, obtidos de um amplificador 

particular, nota-se que o Ponto de Compressão 

na saída do amplificador é 51 dBm e o “Ponto 

de Interceptação de 3a Ordem” é 70 dBm. Se o 

amplificador operar com potência de saída de 

40 dBm para cada portadora (30 dB abaixo do 

Ponto de Interceptação de terceira ordem, os 

espúrios de 2a ordem estarão a + 10 dBm (-30 

dBc) e os de 3a Ordem a –20dBm (-60 dBc). 

Analisando-se a Figura 3 pode-se notar que 

definindo como “a” à distância em dB entre o 

IP3 e a potência de saída de cada uma das 

componentes das componentes fundamentais 

(componentes de 1a ordem), o nível das 

componentes de terceira ordem estará a uma 

distância 2a em dB abaixo do nível de cada 

componente fundamental. No caso da Figura 3, 

considerando IP3 = 65 dBm, e utilizando dois 

tons, para uma potência de saída de 40 dBm 

para cada portadora (potência total de saída 

igual a 43 dBm), a distância “a” até IP3 é de 25 

dB e a distância 2a até as componentes de 

terceira ordem é de 50 dBc. Isto é consequência 

da inclinação de 3:1 das componentes de 

terceira ordem, e mostra que é possível calcular 

a amplitude dos produtos de intermodulação 

subtraindo do nível de saída em dBm de cada 

componente fundamental, o dobro do valor em 

dB que separa o nível de saída de cada 

portadora do “Ponto de Interceptação de 3a 

Ordem” [1]. Chamando então, o nível de cada 

portadora fundamental de Pouti, e o nível das 

componentes de terceira ordem de IM3, pode-se 

escrever que para cada componente de 

intermodulação IM3: 

 

𝐼𝑀3(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑖 (𝑑𝐵𝑚) − 2𝑎 

= 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑖 (𝑑𝐵𝑚) − 2[𝐼𝑃3(𝑑𝐵𝑚) − 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑖 (𝑑𝐵𝑚)] 

 
𝐼𝑀3(𝑑𝐵𝑚) = 3𝑃𝑜𝑢𝑡 (𝑑𝐵𝑚) − 2𝐼𝑃3(𝑑𝐵𝑚) 

 

     (17) 

Similarmente, para os termos de segunda 

ordem, devido à inclinação 2:1, a distância em 

dB entre a potência de saída desses termos e a 

potência de saída dos termos fundamentais, é 
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igual à distância em dB entre a potência dos 

componentes fundamentais e a potência do 

“Ponto de Interceptação de Segunda Ordem”.  

Essas relações podem ser usadas no sentido 

reverso. Por exemplo, se o nível de potência de 

saída de cada um dos termos de terceira ordem 

(IM3) de um determinado amplificador é –60 

dBm, para dois sinais de entrada e o nível dos 

componentes fundamentais na saída é de 10 

dBm cada, o “Ponto de Interceptação de 3a 

Ordem” é igual a: (10 dBm + [10-(-60)]/2) = 

45dBm. Esse valor pode ser obtido pela 

inspeção da Figura 3, com definição adequada 

do valor (a) , ou pela Expressão 17: 

-60 dBm=3*(10 dBm)-2*IP3(dBm) 

-90 dBm=-2*IP3(dBm) 

IP3(dBm)=45 dBm 

Para o caso em que os dois sinais de entrada 

têm amplitudes diferentes em dBm, considera-

se os dois tons como tendo um nível igual ao 

nível do maior, menos 1/3 da diferença entre os 

dois [2]. 

Por exemplo: 

𝑃1 = 18𝑑𝐵𝑚  (pot. do primeiro tom)       ;  

𝑃2 = 0𝑑𝐵𝑚     (pot. do segundo tom) 
 

𝑃1
′ = 𝑃01

′ = 𝑃1 −
(𝑃1−𝑃2 )

3
= 18 𝑑𝐵𝑚 −

(18−0)

3
=

12 𝑑𝐵𝑚  (pot. equivalente para cada um dos 

dois tons) 

Normalmente os fabricantes de amplificadores 

de potência não especificam o ponto 

interceptação de 3ª ordem, mas sim os produtos 

de intermodulação de terceira ordem, para 

determinado nível de saída das portadoras. 

O conceito de ponto de interceptação não tem 

significado para sistemas fortemente não 
lineares, como quando um sinal de saída é 

cortado devido à tensão de alimentação 

limitada. 

V. Medidas de intermodulação com o 

analisador de espectro 

 
No caso de medidas a serem realizadas, por 

exemplo, em um analisador de espectro, pode-

se obter o valor de IP3 pela seguinte expressão: 

 

𝐼𝑃3(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃1(𝑑𝐵𝑚) +
𝐴

2
(𝑑𝐵),      (18) 

 

onde os valores de A(dB) e Pouttotal (dBm) estão 

apresentados na Figura 4. Nesse caso 

considera-se: 

P1(dBm)= P2(dBm) 

Pouttotal(dBm)=P1(dBm)+ 3  

 

Pouttotal(dBm) é a potência total de saída do 

amplificador, constituído pela soma das 

potências das duas portadoras fundamenteis 

(em F1 e em F2). Os níveis dos produtos de 

intermodulação, que geralmente são muito 

baixos (< 20 dBc), são desprezados no cálculo 

da potência de saída. 

 

 

Exemplo 2: Para um determinado amplificador 

mediu-se o espectro igual ao da Figura 4, onde 

A(dB)=30 dB e P1=P2=38dBm. Calcular o 

valor de IP3. 

Solução:  

Usando a Equação 18, com Pout=38 dBm para 

cada uma das portadoras fundamentais, resulta: 

 

( ) dBmdBmdBmIP 53
2

30
383 =+=  

 

http://www.betatelecom.com.br/
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Figura .4 – Medidas de Intermodulação no 

analisador de espectro. 

 

Os cálculos de intermodulação IM3 e IP3, 

podem ser feitos diretamente na opção de 

calculo 12 existente no site da Beta Telecom 

(https://betatelecom.com.br/testewp/calculadora/). 

 

É considerado que o conceito dos “Pontos de 

Interceptação”, como indicadores dos níveis de 

potência livres de espúrios para operação de 

amplificadores, foi introduzido por um 

engenheiro da AVANTEK em 1964. 

Infelizmente a literatura não registrou o nome 

desse personagem. 

VI. Recuo (Back-off) de 

amplificadores 
 

Define-se Recuo de um amplificador (ou Back 

off, em inglês) pela relação: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑜(𝑑𝐵) = 𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑑𝐵𝑚) − 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑑𝐵𝑚)
     (19) 

 

Onde: 

Pnominal é definido como a potência no ponto de 

compressão de 1dB para os amplificadores a 

estado sólido (ou SSPA, solid state power 

amplifier, em inglês), e a potência de saturação 

(PS) no flange de saída, para amplificadores 

que usam válvula (ou TWTA, travelling wave 

tube amplifier, em inglês). Em geral, existe 

uma perda entre a saída da válvula TWT e a 

saída no flange do amplificador localizada no 

seu painel traseiro. Em banda Ku (em torno de 

14 GHz) essa perda varia de 0,4 a 0.7 dB.  

Ptotal é a potência total de saída. Quando 

existem duas portadoras, Ptotal é a potência 

combinada para as duas portadoras, geralmente 

iguais em potência e separadas em frequência. 

 

O recuo é utilizado para diminuir o nível de 

IM3 nos amplificadores. Isso é perfeitamente 

compreendido, a partir da Equação 17, onde se 

pode notar que o nível absoluto de 

intermodulação IM3 cai de 3dB para cada 

diminuição de 1dB de potência de saída.  

É importante notar também que o valor relativo 

dos produtos de Intermodulação de terceira 

ordem (A dB) diminuem de 2dB em relação ao 

nível das portadoras individuais, para cada 1 

dB de redução na potência de saída. Isso é 

claramente apresentado pela Equação 18, de 

onde pode-se concluir que: 

 

A(dB) = 2 [IP3(dBm)-P1(dBm)] =  

2 [IP3(dBm)-Pouttotal(dBm)+3].  

 

Isso também quer dizer que, se a potência de 

saída diminuir de 1 dB, o nível de 

intermodulação absoluto cai de 3 dB. 

 

Exemplo 3: Considere o caso em que o valor 

de IM3 é de –60 dBm, para P1=10 dBm, 

Pouttotal=13 dBm e IP3=45dBm. O valor de A é 

de 70 dB. Reduzindo Pouttotal para 12 dBm, 

P1=9dBm o valor de IM3 será de –63 dBm e o 

valor de A é 72 dBc. 

VII. Características de transferência 

para amplificadores a estado sólido e 

à válvula 
 

Denomina-se curva de transferência a curva 

que mostra a potência de saída x a potência de 

entrada de um amplificador de potência (como 

aquela da Figura 1). A Figura 3 mostra outros 

exemplos de curvas de transferência.  

http://www.betatelecom.com.br/
https://betatelecom.com.br/testewp/calculadora/
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De uma forma geral, tanto os amplificadores de 

potência a estado sólido, como os 

amplificadores de potência à válvulas, são 

denominados HPAs (do inglês High power 

amplifier)  

As características de transferência de um 

amplificador a estado sólido atingem a 

saturação dentro de 1 dB após o ponto de 

compressão de 1 dB. Para amplificadores à 

válvula (Travelling wave tubes amplifiers – 

TWTA, ou Klystron power amplifiers, - KPA) 

a curvatura é mais gradual e a saturação é 

atingida em, aproximadamente, 3 a 4 dBs 

acima do ponto de compressão de 1 dB. 

Lembrando que a potência de saturação é a 

máxima que o amplificador pode fornecer. 

Insistir em aumentar a potência de entrada a 

partir desse ponto, pode danificar o 

amplificador (ver Figura 3). 

Portanto, um SSPA tem uma linearidade 

melhor, considerando toda a faixa de potência 

de operação, até a saturação. Abaixo do ponto 

de compressão as linearidades dos dois tipos de 

amplificadores podem ser consideradas 

similares. 

 

A comparação entre potência máxima de saída 

de TWTAs e SSPAs, pode às vezes ser mal 

interpretada pelas definições dos pontos de 

medida da potência disponível. 

Para os TWTAs a potência máxima de saída é a 

potência de saturação porque os TWTAs 

podem operar nesse nível para aplicações com 

uma única portadora. Nesse caso, poderia se 

pensar que a interferência por intermodulação 

não existe porque a portadora modulada ocupa 

a banda inteira e não existe canais vizinhos que 

poderiam causar ou sofrer interferências. As 

distorções apareceriam somente nas 

componentes harmônicas que, em princípio são 

filtradas, e não aparecem na faixa de sinal 

desejado. Contudo, como será visto nos 

esquemas de modulações digitais, isso não é 

verdade. Mesmo com uma única portadora os 

processos de intermodulação criam 

componentes adicionais nos sinais, que são 

considerados nos chamados “ombros” de sinais 

digitais (ver Figura 5).  

Idealmente, o sinal de saída do amplificador 

deve ser idêntico ao sinal de entrada, 

apresentando somente aumento de potência. 

Com sinais digitais, a não linearidade do 

amplificador degrada a taxa de erro de bits 

(BER) do sinal. Ou seja, funcionar com o 

amplificador em saturação, ou muito perto dela, 

mesmo com uma única portadora modulada, 

faz com que o sinal digital já seja transmitido 

com degradação que irá piorar a taxa de erros 

no sistema de recepção.  

Deve-se, também, como já dito, atentar para o 

fato de que existe uma diferença entre o nível 

de potência na saída da válvula (TWT) e o 

nível de potência na saída do flange do 

amplificador (TWTA). Geralmente a potência 

no flange é da ordem de 0,4 a 0,7 dB menor 

que a potência na saída da válvula.  

 

 
Figura 5 – Aparecimento de ombros em 

modulações digitais devido à 

intermodulação. 

 

Por outro lado, no caso dos SSPAs a potência 

máxima de saída é, praticamente, a potência do 

“Ponto de Compressão de 1dB”. Este é 

realmente o “Nível de advertência de potência 

de saída”. Ou seja, é um nível que não deve ser 

excedido. O ganho está começando a se 

comprimir, tem-se apenas 0,8-1 dB antes da 

saturação, onde o desempenho linear do 

http://www.betatelecom.com.br/
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sistema será reduzido drasticamente. 

Modulações de ordem superior não funcionarão 

adequadamente em níveis de potência P1dB, 

pois a amplitude e a fase do sinal serão 

afetadas. 

A Figura 6 apresenta os conceitos de “Back-

off” para amplificadores de potência à válvula e 

a estado sólido.  

Dispositivos denominados linearizadores (ver 

BTNT19-20), que tem a função de linearizar a 

curva de transferência dos amplificadores, 

podem reduzir substancialmente os níveis de 

back-off. 

Para o caso de operação com múltiplas 

portadoras, o back-off é sempre referenciado 

com respeito à potência máxima de saída. 

Para um TWTA não linearizado o back-off 

típico é de 6 ou 7 dB, para determinado nível 

de intermodulação. No caso dos SSPAs, para o 

mesmo nível de intermodulação, o back-off é 

da ordem de 2 ou 3 dB. 

 

 

Figura 6 – Conceito de recuo para SSPA e 

TWTA 

 

Portanto, pode-se concluir dessa análise, que 

quando os níveis de intermodulação são 

imperativos, um amplificador a estado sólido 

de potência menor, pode ser equivalente a um 

TWTA de potência maior não linearizado. Mas 

a possibilidade da linearização de 

amplificadores à válvula destrói essa 

conclusão. 

Por exemplo, em amplificações SCPC FDMA 

na banda C, um TWTA sem linearização com 

potência máxima de 400W deverá ser operado 

com 100 W (6 dB de back off por causa dos 

produtos de intermodulação). Por outro lado, 

um SSPA com potência de 175W no ponto de 

compressão, ou seja, 200W na saturação, 

atenderá aos mesmos níveis de intermodulação 

e potência de saída com back-off de 3dB, 

fornecendo também 100W na saída. Em uma 

análise simples, sob o ponto de vista de 

operação, neste caso, tanto os níveis de 

intermodulação quanto a potência de saída, 

seriam obtidas pelo uso de um amplificador 

TWTA de 400W não linearizado ou um SSPA 

de 200W. No entanto esses não são os únicos 

parâmetros envolvidos na escolha de TWTA ou 

SSPA. Outros fatores como tamanho, peso e 

eficiência (consumo de potência da rede 

primária de alimentação) devem ser analisados.  

Quando isso é feito, a vantagem dos 

amplificadores a estado sólido começa a ser 

questionada (ver Anexo I desta nota técnica). 

VIII.  Regra prática para 

Intermodulação de TWTAs e KPAs 

em função do back-off 
 

Uma regra prática para o cálculo dos produtos 

de Intermodulação de TWTAs e KPAs é [7]:  

 

𝐼𝑀3(𝑑𝐵𝑐) = (2𝐵𝑂) + 10   (TWTAs)        (20) 
IM3 (𝑑𝐵𝑐) = (2𝐵𝑂) + 14   (KPAs)         (21) 

 
Nas Expressões 20 e 21, BO representa o valor 

do back-off. Portanto, para um TWTA com 6 

dB de back-off, o nível de Intermodulação 

esperado é da ordem de –22 dBc. Para KPAs 

com 6 dB de back-off o valor esperado de IM3 é 

de –26 dBc. 

As normas militares definem valores de 25 dBc 

para IM3 em um amplificador linear. Normas 

http://www.betatelecom.com.br/
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civis são mais relaxadas e podem aceitar 

valores mais degradados. 

IX. Intermodulação de múltiplas 

portadoras  
 

Todas as análises feitas até agora consideram 

duas portadoras como componentes 

fundamentais. No caso geral, em que mais de 

duas portadoras são utilizadas (como, por 

exemplo no sistema de banda larga de TV a 

cabo por assinatura - CATV), os produtos de 

intermodulação combinado das várias 

portadoras criam outros produtos de 

intermodulação que podem, inclusive, se 

sobrepor.  Esses produtos múltiplos têm o 

nome de CTB (composição de tons triplos, do 

inglês composite triple beats) e CSO 

(composição de tons de segunda ordem, do 

inglês composite second order).  

A Figura 7 mostra exemplo de localização 

desses termos em um sistema de CATV com 

múltiplas portadoras. As Análises e medidas de 

CTB e CSO serão objetivo de outra nota 

técnica. 

 

 
Figura 7 – Portadora e produtos CSO e CTB 

para uma portadora padrão no sistema de 

TV a cabo. 

X- Banda dinâmica de amplificadores 
 

Define-se a banda dinâmica (BD) dos 

amplificadores pela diferença, em dB, entre o 

mínimo sinal detectável nesse amplificador 

(MDS- minimal detectable signal em inglês), e 

a potência máxima que pode ser utilizada no 

mesmo (Pmax). O mínimo sinal dependerá das 

características de Figura de ruído do 

amplificador e da sua banda de utilização (ver 

BTNT05-20) e o máximo sinal dependerá das 

condições de distorção permitidas. Por 

exemplo, se MDS=-100 dBm e Pmax= 50 

dBm, o valor de BD= 50-(-100)= 150 dB. 

XI – Conclusões e comentários  
 

A partir do que foi descrito nos itens anteriores 

pode-se agora definir a resposta para a questão 

apresentada no item 1: 

 

 

AMP 1 
Potência Nominal: 100 W (50 dBm) 

Nível de Intermodulação (IM3):-22 dBC 

Recuo (back-off):  6 dB 

AMP 2 

Potência Nominal: 100 W (50 dBm) 

Nível de Intermodulação (IM3):-28 dBC 

Recuo  (back-off):  10 dB 

 
A questão é: Qual amplificador é melhor? 

O melhor amplificador, com relação à 

intermodulação, será aquele que apresentar 

maior valor de IP3. 

Para o amplificador 1 o valor de IP3 é (ver 

Equação 18): 

𝐼𝑃31(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑂𝑢𝑡 (𝑑𝐵𝑚) +
𝐴

2
(𝑑𝐵)

= 50 − 6 − 3 + 22
2⁄ = 52    

Para o amplificador 2 o valor de IP3 é: 

𝐼𝑃32 (𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑂𝑢𝑡(𝑑𝐵𝑚) +
𝐴

2
(𝑑𝐵)

= 50 − 10 − 3 + 28
2⁄ = 51   

 

Portanto o melhor amplificador, sob o ponto de 

vista de intermodulação de 3ª ordem, é o 

amplificador 1, que tem maior IP3. 

http://www.betatelecom.com.br/
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XI.1 – Amplificadores GaN (Nitreto de 

Gálio-Gallium Nitride)  

 

Os materiais GaAs (Arsenieto de Gálio) e GaN 

(Nitreto de Gálio) são semicondutores 

compostos dos tipos III-V, os quais se 

enquadram em categorias de elementos com 

três ou cinco elétrons de valência. Boro, 

alumínio, gálio, índio e tálio são elementos da 

Categoria III. Nitrogênio, fósforo, arsênio, 

antimônio e bismuto são elementos da 

Categoria V. 

Pode-se usar GaAs ou GaN para fazer qualquer 

tipo de transistor, incluindo os mais populares, 

como transistores de junção bipolar (BJTs) e 

MOSFETs Outros tipos surgiram, como 

transistores bipolares de heterojunção (HBTs), 

FETs semicondutores de metal (MESFETs), 

transistores de alta mobilidade de elétrons 

(HEMTs) e MOS difundidos lateralmente 

(LDMOS). Esses transistores aproveitam os 

materiais para produzir a melhor amplificação e 

capacidade de manipulação de energia. 

Até há pouco tempo os SSPAs utilizavam 

praticamente somente os transistores de GaAs, 

que utilizam baixa tensão de alimentação, mas 

altas correntes.  

Os amplificadores de potência GaAs estão 

disponíveis com níveis de potência de até cerca 

de 5 W. Esse é aproximadamente o limite 

superior de potência para dispositivos GaAs, 

uma vez que eles não podem suportar as altas 

tensões, correntes e níveis de calor do silício ou 

GaN. Mas, usando vários dispositivos em push-

pull ou paralelo ou combinando saídas de 

amplificador em transformadores ou redes, 

níveis de potência de até cerca de 20 a 40 W 

são possíveis. 

Os transistores GaN existem há cerca de 10 

anos.A alta densidade de potência do GaN, ou 

sua capacidade de dissipar o calor de um pacote 

pequeno, o torna muito eficiente. Enquanto o 

GaAs tem uma densidade de potência básica de 

cerca de 1,5 W / mm, o GaN tem uma 

densidade de potência variando de 5 a 12 W / 

mm. Ele também tem alta mobilidade de 

elétrons, o que significa que pode amplificar 

sinais bem nas faixas de gigahertz superiores. 

A frequência de transição (aquela onde o ganho 

é igual a 1) de transistor típicos são de até 200 

GHz. Além disso, o GaN pode fazer tudo isso 

em níveis de tensão de ruptura relativamente 

altos, de até 80 V ou mais. 

A desvantagem do GaN é seu alto custo. Os 

materiais são caros e os processos de fabricação 

de dispositivos são caros. Mas isso deve se 

alterar rapidamente à medida que o volume de 

produção aumenta. Já existem vários 

amplificadores GaN no mercado internacional 

e, por isso, eles são citados na Tabela I do 

Anexo I. Contudo, a linearidade desses 

amplificadores ainda precisa ser melhor 

estudada, quando comparada com os SSPAs de 

GaAs 
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Anexo I - Principais características de 

HPAs (TWTAs e SSPAs) 
 

Essa comparação de valores de IP3 é 

importante, principalmente com respeito aos 

níveis de intermodulação. Contudo, em várias 

situações essa não é a única condição a ser 

verificada para amplificadores de potência. A 

Tabela I, mostrada a seguir apresenta outros 

fatores que geralmente são levados em conta na 

seleção de amplificadores SSPAs ou TWTAs. 

Por cima disso tudo existe também a questão 

do preço, prazo de entrega, e confiabilidade no 

fabricante.  

 

 

Tabela I – Principais características de HPAs ( TWTAs e SSPAs) 
 TWTAs SSPAs 

Função Vantagens Desvant. Vantagens Desvantagens 

Todas as unidades têm as mesmas características de linearidade, intermodulação e distorção de 
ombros (em modulações digitais). 

Linearidade e 

distorção por 

intermodulação. 

TWTA e GaN SSPA 

igual. 

 GaN SSPA e 

TWTA igual. 

 

Potência de 

saída 

disponível. 

 

TWTAs têm um maior 

potência de saída 

disponível, e 

em frequências mais 

altas. 

   

Eficiência de 

Operação 

(ou seja, 

consumo de 

energia a.c.). 

 

TWTAs são mais 

eficientes no estado de 

recuo. 

 

Altas tensões = 

10.000 volts 

ou mais. 

 Alta corrente = 100 

amperes ou mais. 

Tamanho e 

peso. 

 

O empacotamento do 

TWTA incluindo 

fontes de alimentação é 

menor 

e pesa menos. 

 

  Módulos de RF 

básicos são 

menores do que os do 

TWTA, mas a 

fonte de alimentação 

e 

dissipador. de calor 

resultam, no geral, 

em dimensões 

http://www.betatelecom.com.br/
https://www.aticourses.com/sampler/Earth_Station_High_Power_Amplifiers.pdf
https://www.aticourses.com/sampler/Earth_Station_High_Power_Amplifiers.pdf
https://www.aticourses.com/sampler/Earth_Station_High_Power_Amplifiers.pdf
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maiores do que os 

TWTAs, 

e são mais pesados. 

Dissipação de 

calor. 

 

A distribuição de 

potência nos TWTAs 

ocorre em uma área 

grande, e não é um 

desafio muito 

complicado para 

dissipadores.  

 

  Os FETs de potência 

dissipam muita 

potência em pontos de 

concentração. A 

dissipação de calor é 

o principal desafio no 

projeto de SSPas. 

Confiabilidade. TWTAs registraram 

muitos 

anos de operação 

confiável 

em naves espaciais / 

satélites. 

 

Os TWTs têm 

uma vida 

limitada de 

40.000 a 

100.000 horas 

de 

operação 

contínua. 

 

Sem vida 

limitada. 

Teoricamente 

poderia ter 

MTBFs 

maiores 

de 1.000.000 

horas. 

 

A confiabilidade da 

fonte de alimentação 

é um 

problema conhecido 

dos SSPA. 

Fornecedores 

Nos EUA. 

Nos EUA existem 

vários fornecedores de 

TWT. 

  Abaixo de 20 GHz 

todos os fornecedores 

de FET são exteriores 

aos EUA. 

Estabilidade de 

temperatura. 

TWTAs são muito 

estáveis com a 

temperatura. 

Os drivers em 

estado sólido 

devem ser 

compensados 

em 

temperatura. 

 Os amplificadores e 

drivers devem ser 

compensados em 

temperatura. 

Ruído de fonte.    10 dB melhor 

que TWTAs. 

 

Harmônicas.   20 dBc melhor 

que TWTAs. 

 

Confiabilidade 

com a 

temperatura 

Operam até 850 C.   Operam até 650 C. 
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