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I. Introdução  

 

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. 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. Uma descrição mais detalhada do 

funcionamento dos amplificadores de potência e 

suas distorções é apresentada na Nota Técnica 

BTNT18-2020 Ponto de compressão e Ponto 

de interceptação de 3a ordem (IP3) ver. A, 

disponível no site da Beta Telecom 

(www.betatelecom.com.br)  

 

 
Figura 1 – Exemplo de compressão em 

amplificadores lineares. 

 

II. Características comparativas 

entre TWTAs e SSPAs 
 

Nesta nota técnica será feito uma comparação 

entre as curvas de transferências de potência dos 

TWTAs e SSPAS de Arsenieto de gálio ( GaAs). 

A Figura 2 mostra essas curvas, em um mesmo 

gráfico, para um TWTA e um SSPA que 

possuem o mesmo desempenho na região linear. 

Essa consideração é apenas para simplificação 

da comparação que será feita, e não 

descaracteriza os amplificadores em geral. 

 

O ponto de compressão de 1 dB é o mais 

importante parâmetro de definição de um SSPA, 

pois até esse ponto o amplificador é considerado 

linear e, como mostrado na Figura 2, é o ponto 

de potência de saída muito próximo da potência 

nominal do SSPA. Ou seja, se a potência de 
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saída ultrapassar o ponto de compressão os 

níveis de distorção aumentam rapidamente (a 

curva se torna altamente não linear rapidamente)  

No caso do TWTA a variação para a saturação é 

lenta, dependendo dos requisitos de 

intermodulação, o TWTA pode até funcionar 

acima do ponto de compressão, o que é 

impossível para um SSPA.  A curva de variação 

da potência de saída é bem mais suave que a do 

TWTA. 

Por isso é comum medir-se o ponto de 

compressão para SSPAs e não é tão importante 

medir para o TWTA. No caso do TWTA, a 

distorção é melhor verificada pelo processo de 

medida com duas portadoras. 

Portanto, em resumo, nunca use um SSPA acima 

do ponto de compressão de 1 dB. No caso de um 

TWTA, meça a intermodulação de duas 

portadoras e verifique se atende aos seus 

requisitos, mesmo acima do ponto de 

compressão. 

 

No caso dos SSPAs, os projetistas de sistema 

costumam colocar em seus cálculos que a 

potência útil  linear é 3 dB abaixo da potência de 

saturação do SSPA. 

Uma regra geral de uso para TWTAs é que o 

ponto de compressão estará 6 dB abaixo da 

potência de saturação. Mas isso pode ser 

alterado com o uso de linearizadores pré-

distorcivos. 

 

 

 

 
Figura 2 - Exemplo de  curvas  para um TWTA e um SSPA que possuem o mesmo desempenho 

na região linear. 
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III. Algumas vantagens dos TWTAs 

comparado com SSPAs 
 

 

As vantagens de um TWTA, comparado com 

um SSPA são:  

 

• Maior potência de saída, considerando as 

faixas de frequências crescentes. 

 

• Mais eficiente no estado de recuo. 

 

• O TWTA junto com o módulo de fonte de 

alimentação são menores e têm menos peso. 

 

• O TWTA tem melhor rendimento que o SSPA 

em relação À fonte primária. Essa característica, 

quando incluída em uma planilha geral da 

estação terrena, que inclua gastos com energia 

elétrica e refrigeração, faz uma grande 

diferença, comparado com SSPAS. 

 

• No TWTA, a energia é distribuída por uma 

área maior e, portanto, o dissipador de calor é 

uma tarefa menos desafiadora aqui. 

 

• Os TWTAs são usados de forma confiável em 

naves espaciais há anos. 

 

• Os TWTs são muito estáveis em uma ampla 

faixa de temperatura. 
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