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Etapas de Misturadores



Introdução
Ao ler o nome misturadores, muita coisa se pretende a respeito. Ao longo desse trabalho 

será explicado a função desses circuitos num receptor, principalmente num receptor super-
heteródino. Serão apresentados históricos e o desenvolvimento de misturadores, bem como 
algumas fórmulas que ajudam a compreender seu funcionamento.



Os Receptores

Os sistemas de comunicações sofreram uma evolução muito grande nestas últimas décadas, 
como resultado do avanço tecnológico. As novas tecnologias viabilizaram a implementação de 
sistemas como: telefonia celular, comunicação via satélite, rede de computadores sem fio, 
comunicação óptica, etc. Dentre estes avanços, a invenção do circuito integrado teve um papel 
decisivo e fundamental nesta evolução. Ela viabilizou inclusive a integração de circuitos 
analógicos/digitais em uma única pastilha de silício muito pequena, reduzindo o consumo de 
potência, tamanho, melhorando o rendimento, desempenho e diminuindo o custo. Sem o circuito 
integrado, não seria possível a telefonia celular.

Arquitetura típica da etapa transceptora de um sistema de comunicação móvel.
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A imagem acima ilustra um umas das formas mais comuns de um transceptor. Transmissor e 
receptor utilizam a mesma antena para enviar e captar o sinal, respectivamente. A antena capta, 
além do sinal de RF que interessa, diversos outros sinais. Os sinais que não pertencem à banda de 
comunicação do sistema são eliminados por um filtro passa faixa colocado logo após a antena. 
Depois, os sinais de interesse são “pré amplificados” através do LNA (Low Noise Amplifier – 
amplificador de baixo ruído) para terem um nível que permite serem processados pelas demais 
etapas e com o mínimo possível de ruído adicionado, para que não degrade sua inteligibilidade. O 
circuito misturador faz, através do produto dos sinais presentes na sua entrada com o do OL 
(oscilador local), uma translação da informação contida na frequência do sinal de RF para um sinal 
de FI. Finalizando a estrutura do receptor, existe uma segunda translação da informação, 
demodulação, para sua frequência original. A determinação do canal a ser utilizado dentro da 
banda do sistema é feita através da sintonia do sinal de OL. Não somente a informação contida no 
sinal de RF será transladada, mas também o ruído presente na região do espectro, denominado de 
canal imagem. Assim, para minimizar o ruído, é necessário o uso de um filtro na entrada do 
misturador. Na figura abaixo, está um diagrama de blocos de um receptor super-heteródino.
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Estrutura típica de um receptor super-heteródino com seu diagrama espectral
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Os Misturadores

O estágio receptor de um transceptor de RF é um circuito que trata o sinal elétrico obtido da 
antena e o muda para uma frequência menor, que mais tarde será convertido em um sinal digital e 
processado digitalmente. O bloco que faz esta mudança de frequência é denominado misturador.

A ideia da mudança de frequência, utilizando-se dois sinais nos receptores de rádio teve 
inicio quando Fessenden, em 1902, desenvolveu uma patente para o principio Heteródino. Nesse 
experimento Fedessen, estabelece uma primeira frequência (F1), presente na antena, que seria 
detectada através do batimento com um segundo sinal de frequência (F2), resultando no 
convertimento desses sinais em ondas acústicas.
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Princípio de funcionamento esperado segundo o pensamento de Fessenden. 

 

Em experimentos, Fessenden observou que se o diafragma do transdutor respondesse ao 
sinal de corrente da soma dos dois sinais (i1+i2), o eletroímã sendo atraído e repelido, não seria 
possível se ouvir os batimentos, se as frequências fossem maiores que a capacidade da resposta do 
ouvido humano, mesmo se as duas frequências dos sinais estivessem dentro da faixa audível. Isso, 
pois o tímpano na consegue responder as rápidas mudanças de polaridade do sinal, devido a sua 
inércia. Entretanto, com o movimento de apenas atrair o diafragma, tem-se um sinal retificado na 
saída, portanto o tímpano poderia responder.

Segundo Hogan (1913), a resposta seria proporcional à energia, ou seja, proporcional ao 
quadrado da corrente total: i2 = (i1)

2 + 2 · i1 · i2 + (i2)
2. O produto cruzado estaria representando a 

energia do sinal acústico seria representado subtraindo-se a frequência  F1 da F2 (F=F1-F2). Assim, 

dependendo das amplitudes das correntes, poderia conseguir-se ganhos: G =            =       . Se i1 for 
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igual à 1mA e i2 igual à 100mA, pode obter-se um ganho de até 200, sendo: G =        =           = 200. Is_
2i2
i1
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so permitiria, na época, comunicações que poderiam chegar até 4800 km. Naquele tempo, 
predominavam os detectores à base de diodos, que não ofereciam ganho nenhum, de modo que 
este circuito era realmente revolucionário. Com base na expectativa, foram realizados outros 
experimentos que culminaram, em 1913, na realização de um teste onde sinais foram enviados e 
recebidos entre o Centro da Marinha Americana em Arlington, Virgínia, e o Cruzador Americano, 
Salem.

No experimento, o circuito receptor utilizado teve que ser modificado devido à baixa 
sensibilidade dos detectores anteriores. No projeto então foi colocado um diodo e um capacitor, 
para obter o sinal resultante do batimento. A figura abaixo, mostra a inserção destes componentes 
no circuito.
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 Diagrama do circuito  receptor utilizado no teste Arlington-Salem 

Os melhores resultados experimentais obtiveram um ganho máximo de 12, estava bastante 
distante do resultado esperado pelos cálculos, no entanto teve um resultado muito bom se 
comparando aos detectores da época. Isto ocorreu porque o modo como o cálculo foi realizado 
estava equivocado, para se obter a potência correta do sinal de saída, seria preciso obter seu 
espectro e determinar a potência distribuída ao longo da faixa de frequência de operação do 
ouvido humano, mas nessa época ainda não existia esse tipo de  interpretação dos sinais.

Posteriormente, houve uma melhora na qualidade dos receptores, quando Forest introduziu, 
em 1907, a válvula de três elementos, o tríodo. As primeiras válvulas diodo eram instáveis e não 
foram utilizadas nos rádios até 1912. 

A invenção dos circuitos realimentados, por Armstrong, em 1913, assim como a descoberta 
do fenômeno de amplificação nas válvulas tríodos, tornaram os receptores populares. 

O uso dos circuitos sintonizados nos transmissores e nos receptores, fez com que houvesse 
um grande avanço nos receptores Heteródinos, o que levou Armstrong, em 1924, a desenvolver o 
receptor super-heteródino, que é utilizado nas topologias de circuitos de recepção até os dias de 
hoje. 
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Com a criação do receptor super-heteródino, nota-se a  presença do misturador, que existe 
basicamente para que ocorra o processo de heterodinagem e com isso permite-se utilizar as 
vantagens derivadas deste mecanismo.

A grande evolução do misturador ocorreu na segunda guerra mundial com a necessidade do 
desenvolvimento de radares de alta qualidade.

MAAS (1993): "Os primeiros radares operavam na região de UHF, onde se dispunham de 
misturadores a válvulas, e se tinha uma boa sensibilidade. A faixa de resolução dos radares de UHF 
era totalmente inadequada. Contudo, com o desenvolvimento dos tubos de magnétron, que 
podiam gerar altos níveis de potências em micro-ondas, os radares de micro-ondas se tornaram 
viáveis. Como não havia receptores de baixo ruído, o misturador era o primeiro estágio nestes 
receptores de radar, e portanto sua sensibilidade era crítica. Assim, foi despendido muito trabalho 
para melhorar a sensibilidade destes misturadores, e o MIT Radiation Laboratory teve um papel 
muito importante neste desenvolvimento”.

Para que o misturador faça translações de espectro de frequência, necessárias nos sistemas 
de telecomunicações, ele tem de ser fundamentalmente um multiplicador. Isto fica mais claro 
quando se considera o multiplicador analógico ideal indicado.

MULTIPLICADOR

Multiplicador analógico ideal 

SRF(t) = a(t) · cos(ωRF · t) a(t) · cos[(ωRF - ωOL)t]

Filtro

cos(ωOL · t)
a(t) · cos(ωRF) · cos(ωLO) =           [cos[(ωRF – ωLO)t] + cos[(ωRF + ωLO)t]]

a(t)
2

Saída: a(t) · cos(ωRF · t) · cos(ωOL · t) =         {cos[(ωRF – ωOL)t] + cos{(ωRF + ωOL)t]}

Fourier:    {A[ω – (ωRF + ωOL)] + A[ω + (ωRF – ωOL)] + A[ω - (ωRF – ωOL)] + A[ω + (ωRF + ωOL)]}

A expressão acima resultante mostra que, ao se multiplicar o sinal modulado a(t) · cos(ωRFt) 
por uma cossenoide pura, o resultado é o deslocamento do espectro do sinal modulante, a(t), para 
ωRF − ωOL e para ωRF + ωOL. Assim, através de um processo de filtragem, pode-se escolher qual 
componente de sinal se deseja utilizar. Se a componente de sinal de saída escolhida for a deslocada 
de ωRF − ωOL. O misturador é dito conversor para baixo (down-converter), utilizado na recepção; caso 
contrário, conversor para cima (up-converter), utilizado na transmissão.

O circuito multiplicador apresentado acima é inviável para ser implementado como 
misturador. A complexidade do circuito e a quantidade de dispositivos necessária para se obter o 
multiplicador degradam o desempenho de ruído e resposta em frequência, que são um dos 
principais obstáculos quando se projeta um misturador.

Entretanto, existem outras duas maneiras básicas de fazer essa multiplicação:
 → Relação não linear do comportamento I/V do dispositivo.
 → Chaveamento de sinal de entrada (sistemas lineares variantes no tempo).

A não-linearidade é o mecanismo que realmente permite a multiplicação. Contudo, 
frequentemente, o funcionamento de alguns misturadores pode ser representado como um 
sistema linear variante no tempo. Um exemplo disso é um sinal chaveado no tempo.

1
4

a(t)
2

Comportamento I/V não linear

De um modo geral, a relação I/V não linear de um dispositivo pode ser representada por 
uma série de potências: I(V) = a0 + a1 · V + a2 · V

2 + a3 · V
3 + …



Chaveamento do sinal de entrada

Uma outra maneira de se obter o produto entre o sinal de RF e o de OL (oscilador local) é 
através do chaveamento do sinal de entrada.
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O sinal de tensão sobre a resistência R, pode ser expresso como:

Estruturas balanceadas

Devido à forma como a multiplicação é obtida nos misturadores, há na saída dos mesmos a 
presença de uma grande quantidade de sinais que podem prejudicar o desempenho do misturador. 
Além destes sinais espúrios, existem também os sinais presentes na saída devido ao acoplamento 
finito entre as portas OL-FI e RF-FI. Um sinal particularmente importante é o do OL, devido aos seus 
altos níveis de potência. Parte destes sinais pode ser eliminada através de 24 uma combinação dos 
elementos multiplicadores criando as estruturas balanceadas. A forma como os elementos 
multiplicadores são combinados permite a seguinte classificação dos misturadores: 

» Misturador de um único elemento (sem balanço)
» Misturador com balanço simples
» Misturador com balanço duplo

Na classificação acima, o tipo de balanço está relacionado com o modo como as fases dos 
sinais do OL e RF são dispostas nos elementos multiplicadores combinados. Este jogo de fase na 
entrada de cada elemento multiplicador resulta em uma mudança nas fases dos sinais de saída 
que, quando somados/subtraídos, provoca o cancelamento de determinados sinais espúrios.
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(b) Misturador com
balanço simples 
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(c)  Misturador com balanço duplo 

Para exemplificar esta relação de fase, será considerado o circuito (b). Neste circuito, os 
sinais do OL resultante sobre os dois elementos não lineares estão em fase enquanto que os de RF 
estão defasados de 180°. O sinal sobre o resistor R será resultado da subtração entre os sinais de 
saída, i1 e i2, dos elementos não lineares.

Um desempenho melhor pode ser obtido com o circuito (c). Neste, o sinal do OL também 
sofre inversão de fase resultando no cancelamento do sinal de RF e de outros sinais espúrios na 
saída.

As configurações balanceadas oferecem desempenhos superiores se comparadas às 
desbalanceadas, sendo os mais importantes:

» Alta isolação entre as portas  OL-FI, OL-RF e RF-FI.
»  Rejeição ao ruído AM da fonte de OL.
»  Eliminação de alguns sinais espúrios na saída pela simetria do circuito.
»  Eliminação dos sinais de OL e/ou RF na saída.

Dispositivos semicondutores para misturadores

Os principais dispositivos utilizados como misturadores são os diodos de barreira Schottky (é 
um tipo de diodo que utiliza o efeito Schottky na semicondução. Efeito Schottky é o fenômeno da 
queda de tensão em semicondutor diodo, revelando espontâneas variações na corrente de alto 
vácuo e tubos de descarga) e os transistores de efeito de campo (têm como principal característica 
uma elevada impedância de entrada o que permite seu uso como adaptador de impedâncias 
podendo substituir transformadores em determinadas situações, além disso são usados para 
amplificar frequências altas com ganho superior ao dos transistores bipolares). Os transistores 
bipolares são utilizados ocasionalmente e, principalmente, em circuitos multiplicadores na 
configuração célula de Gilbert. Os transistores de efeito de campo são preferidos em relação aos 
bipolares por terem maior frequência de operação, conseguirem trabalhar com sinais de grande 
amplitude e menor ruído.
O diodo Schottky é o dispositivo predominantemente utilizado nos misturadores. As suas principais 
vantagens são o custo baixo e a não-necessidade de polarização. Também, devido à sua capacidade 
m



inerente para chavear rapidamente e seus poucos elementos reativos parasitas, ele pode ser 
utilizado em misturadores de banda muito larga (neste caso há necessidade de polarização). 
Contudo, os misturadores com diodo Schottky não apresentam ganho, como os misturadores com 
transistores, e o ganho simplifica bastante a arquitetura de um sistema de recepção, eliminando 
estágios amplificadores e flexibilizando as restrições de ruído dos estágios posteriores. Além destas 
vantagens, os misturadores com transistores permitem também, em certas topologias balanceadas, 
a eliminação de elementos passivos que inviabilizariam a completa integração do sistema de RF em 
um único circuito integrado.



Conclusão
Os misturadores estão presentes na maioria dos receptores modernos, principalmente no 

receptor super-heteródino. É basicamente o sistema é composto por um transistor que na base se 
conecta ao sinal R.F. (radio frequência) escolhido e no emissor recebe o sinal do oscilador local. 
Gera então no coletor a diferença dos sinais, pois trabalha com o coletor sintonizado na F.I. 
(frequência intermediária).

Foi durante a Segunda Guerra Mundia que os sistemas de comunicações precisaram ser 
aprimorados, e a concepção do receptor super-heteródino torna evidente a necessária presença do 
misturador para que possa realizar o processo de heterodinagem.

Na realização das transladações, o misturador atua como multiplicador, e com isso, 
dependendo da componente de sinal escolhida, o misturador pode ser um conversor dito para 
baixo ou um conversor dito para cima. 

Também foi visto que a forma como os elementos multiplicadores são combinados permite a 
 classificação dos misturadores em misturador de um único elemento, misturador com balanço 
simples e misturador com balanço duplo.
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