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1ª Aplicação1ª Aplicação

Localização deLocalização de

ImpedânciaImpedância

na Carta de na Carta de SmithSmith



Localização de Localização de ImpedânciaImpedância

!Considere uma linha de transmissão

com impedância característica igual a

300Ω, conectada a uma carga de 150 +

j60Ω.

!Situe esta linha e sua carga na Carta de

Smith.



Solução: 1° PassoSolução: 1° Passo

!Normalização da impedância de carga.
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Solução: 2° PassoSolução: 2° Passo

!Sobre o eixo de ξ, identifica-se o

círculo de r constante igual a 0,5.

!Lembrete: O eixo de ξ é aquele que

divide a Carta em dois semicírculos.



Solução: 3° PassoSolução: 3° Passo

!Sobre o círculo externo da Carta de
Smith, identifica-se o círculo de x
constante igual a +j0,2.

!Lembrete:Os círculos de x > 0 estão
localizados no semicírculo superior da
Carta de Smith.



Solução: 4° PassoSolução: 4° Passo

!Na interceptação dos dois círculos,

localiza-se a impedância de carga, zl.



Solução: Traçado na CartaSolução: Traçado na Carta



Solução: 5° PassoSolução: 5° Passo

!Empregando um compasso, traça-se

um círculo cujo centro está em (1,0),

centro da Carta de Smith, e raio até o

ponto onde localizou-se a impedância

de carga.



Solução: 6° PassoSolução: 6° Passo

!O círculo traçado é o círculo de ρ
constante.

!Sobre este círculo encontram-se todas

as impedâncias ao longo desta linha de

transmissão.



2ª Aplicação2ª Aplicação

Localização deLocalização de

AdmitânciaAdmitância

na Carta dena Carta de Smith Smith



Localização da Localização da AdmitânciaAdmitância

!Considere o problema anterior onde Zo

é igual a 300Ω e ZL = 150 +j60Ω.

!Neste caso, determine a admitância de

carga empregando o cálculo e a Carta

de Smith.



Solução: 1ª ParteSolução: 1ª Parte

!Cálculo da admitância normalizada.
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Solução: 2ª Parte - 1° passoSolução: 2ª Parte - 1° passo

!A partir da impedância de carga e do

círculo de ρ constante traçados na

Carta de Smith, trace uma linha unindo

o centro da Carta, (1,0) e a impedância

de carga (0,5,0,2).



Solução: 2ª Parte - 2° passoSolução: 2ª Parte - 2° passo

!Prolongue esta linha até que a mesma

ultrapasse os limites da Carta de Smith,

nos dois sentidos.



Solução: 2ª Parte - 3° passoSolução: 2ª Parte - 3° passo

!A partir do valor de zl, caminhe sobre

o círculo de ρ constante até o ponto de

interceptação deste com a linha

traçada.



Solução: 2ª Parte - 3° passoSolução: 2ª Parte - 3° passo

!No ponto de interceptação está

localizada a admitância de carga.

!O valor deve ser de:

 yl = 1,7 - j0,7



Solução: Traçado na CartaSolução: Traçado na Carta



Solução: ComentáriosSolução: Comentários

!Neste exercício, verifica-se que o

deslocamento sobre o círculo de ρ
constante é igual a uma distância

normalizada de 0,25.



Solução: ComentáriosSolução: Comentários

!Posição da carga = 0,041

!Posição da admitância = 0,291

!Diferença = 0,25



Solução: ComentáriosSolução: Comentários

!Este valor corresponde ao

comprimento de um transformador de

λ/4.

!Trafo Inversor de Impedância.



3ª Aplicação3ª Aplicação

Localização daLocalização da

ImpedânciaImpedância de Carga de Carga

empregando a Cartaempregando a Carta



Localização da Localização da Impedância Impedância de Cargade Carga

!Considere uma linha de transmissão de

impedância característica de 100Ω,

operando à freqüência de 300 MHz.



Localização daLocalização da Impedância Impedância de Carga de Carga

!Nessa linha foram medidos os valores

do Coeficiente de Onda Estacionária

igual a 3,0 e a distância do primeiro

mínimo de tensão a 5 cm da carga.

!Determine a impedância de carga, ZL.



Localização daLocalização da Impedância Impedância de Carga de Carga



Solução: 1° PassoSolução: 1° Passo

!Com um compasso, traça-se o círculo

de ρ constante igual a 3,0.

!Centro, no centro da Carta de Smith,

ponto (1,0) e raio igual a 3, ponto (3,0)

sobre o eixo ξ.



Solução: 2° PassoSolução: 2° Passo

!Localiza-se na Carta de Smith o ponto

correspondente a 1/ρ, ponto de tensão

mínima na linha de transmissão.

!Ponto 1.



Solução: 3° PassoSolução: 3° Passo

!Calcula-se o comprimento de onda e,

em seguida, normaliza-se a distância

Xmin.
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Solução: 4° PassoSolução: 4° Passo

!Sobre o círculo de distâncias

normalizadas, a partir do Ponto 1,

ponto de tensão mínima, percorre-se

um ângulo correspondente à distância

normalizada xmin, em direção à carga.



Solução: 5° PassoSolução: 5° Passo

!Traça-se uma reta unindo o centro da

Carta até o ponto onde localiza-se a

distância normalizada xmin.

!Esta reta passa pelo pontos (1,0) centro

da Carta e 0,05 medido em direção à

carga.



Solução: 6° PassoSolução: 6° Passo

!A impedância de carga normalizada,
zl, será lida na interceptação do círculo
de ρ constante e a reta traçada.

!Neste caso,

 zl = 0,37 - j0,28



Solução: Traçado na CartaSolução: Traçado na Carta



Solução: 7° PassoSolução: 7° Passo

!Finalizando o exercício, calcula-se o

valor da impedância de carga, ZL, a

partir de seu valor normalizado.
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4ª Aplicação4ª Aplicação

Casamento deCasamento de

ImpedânciaImpedância

empregando umempregando um

Toco SimplesToco Simples



Casamento deCasamento de Impedâncias Impedâncias

!Na literatura, este tipo de casamento de

impedâncias também é conhecido

como toco móvel ou, da língua inglesa,

stub.



Casamento de Casamento de ImpedânciasImpedâncias

!Tem-se uma linha de transmissão sem

perdas de impedância característica de

300Ω, terminada por uma resistência

pura de 200Ω.

!Projetar um toco simples para proceder

ao casamento de impedâncias.



Casamento deCasamento de Impedâncias Impedâncias



SoluçãoSolução
!A solução deste problema consiste em

duas partes:

!Primeiro, determina-se a distância xo

da carga em que a parte real da

admintância normalizada é unitária.

yc = 1+jb



SoluçãoSolução
!Segundo, determina-se o comprimento

do toco curto-circuitado que resulte em

uma susceptância nula.

yo = -jb



SoluçãoSolução
!Trabalhando com as admitâncias

normalizadas temos:
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Solução: 1ª Parte - 1° passoSolução: 1ª Parte - 1° passo

!Normalização da impedância de carga
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Solução: 1ª Parte - 2° passoSolução: 1ª Parte - 2° passo

!Cálculo da admitância de carga
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Solução: 1ª Parte - 3° passoSolução: 1ª Parte - 3° passo

!Localiza-se na Carta de Smith este

valor de admitância, yl = 1,5.

!Corresponde ao ponto (1,5, 0) sobre o

eixo ξ da carta. Ponto 1.



Solução: 1ª Parte - 4° passoSolução: 1ª Parte - 4° passo

!Utilizando-se um compasso, traça-se o

círculo de ρ constante.

!Este círculo tem seu centro no centro

da Carta (1,0) e raio até o ponto locali-

zado da admitância de carga yl = 1,5.



Solução: 1ª Parte - 5° passoSolução: 1ª Parte - 5° passo

!A partir de yl, caminha-se sobre o

círculo de ρ constante, em direção ao

gerador, até encontrar com o círculo de

g = 1. Ponto 2.



Solução: 1ª Parte - 5° passoSolução: 1ª Parte - 5° passo

!Lembrete: Sobre o círculo de g =1

encontram-se todas as admitâncias

puras. No momento, o valor da

susceptância do ponto não é

importante.



Solução: 1ª Parte - 6° passoSolução: 1ª Parte - 6° passo

!Traça-se um reta interligando o centro da

Carta de Smith - (1,0) - até a interseção dos

círculos de g = 1 e de ρ constante. Ponto 2.

!Prolongue esta reta até ultrapassar os limites

da Carta de Smith em ambos os sentidos.



Solução: 1ª Parte - 7° passoSolução: 1ª Parte - 7° passo

!No círculo das distâncias normaliza-

das, círculo mais externo da Carta, a

partir da admitância de carga, caminha-

se em sentido ao gerador até encontrar

a reta traçada anteriormente.



Solução: 1ª Parte - 8° passoSolução: 1ª Parte - 8° passo

!Esta reta intercepta o círculo das

distâncias  normalizadas  em  0,11;

e a admitância deste ponto é

y(x) = 1,0 - j0,4.



Solução: 1ª Parte - 9° passoSolução: 1ª Parte - 9° passo

!Calcula-se o comprimento de onda e,

em seguida, obtém-se a distância real

xo, medido a partir da carga onde será

colocado o toco simples.



Solução: 1ª Parte - 10° passoSolução: 1ª Parte - 10° passo

!Considerando que a linha opera a uma

freqüência de 300 MHz, tem-se
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Solução: 2ª Parte - 1° passoSolução: 2ª Parte - 1° passo

!Determina-se o comprimento do toco

curto-circuitado para proporcionar uma

susceptância contrária à do ponto xo.

!Nesse caso, calcula-se o toco com uma

susceptância capacitiva de j0,4.



Solução: 2ª Parte - 2° passoSolução: 2ª Parte - 2° passo

!A admitância de carga normalizada do

toco curto-circuitado é y(toco) →∞.

!Localiza-se na extremidade direita do

eixo ξ o valor da admitância infinita

normalizada.



Solução: 2ª Parte - 3° passoSolução: 2ª Parte - 3° passo

!A partir deste ponto, percorre-se o

circulo externo da Carta, em direção ao

gerador  até  interceptar  o  círculo  de

b = j0,4. Ponto 3.



Solução: 2ª Parte - 4° passoSolução: 2ª Parte - 4° passo

!Traça-se uma reta unido o centro da
Carta até este valor de admitância.

!Prolonga-se esta reta até a extremidade
da Carta, cortando o círculo de
distâncias normalizadas.



Solução: 2ª Parte - 5° passoSolução: 2ª Parte - 5° passo

!Na interceptação desta reta com o

círculo de distância normalizada, faz-

se a leitura do comprimento

normalizado do toco curto-circuitado.

!O valor encontrado é 0,31. Ponto 3.



Solução: 2ª Parte - 6° passoSolução: 2ª Parte - 6° passo

!Para finalizar, deve-se encontrar o

valor real do comprimento do toco, a

partir do comprimento normalizado e

do comprimento de onda.



Solução: 2ª Parte - 7° passoSolução: 2ª Parte - 7° passo
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Solução: Traçado na CartaSolução: Traçado na Carta



Solução: ComentáriosSolução: Comentários
!Sendo as coordenadas do ponto onde

vai-se colocar o toco igual a (1 - j0,4),
conclui-se que, adicionando-se a
susceptância do toco de (+j0,4), este
ponto se desloca para o ponto 4 com
coordenadas (1 + j0), que corresponde
ao casamento de impedâncias.
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