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Resumo

Abud Filho, Emilio; Bergmann, José Ricardo (Orientador). Aplicação de
métodos variacionais e formulações heurísticas para análise e síntese
numérica de transformadores em guia de onda retangulares. Rio de
Janeiro, 2009. 153p. Dissertação de Mestrado – Departamento de
Engenharia Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Transformadores de guia de onda são amplamente empregados no projeto
de componentes em onda guiada e são encontrados em praticamente todas as
cadeias alimentadoras de antenas e demais estruturas de onda guiada na faixa de
microondas. Embora a teoria de transformadores seja conhecida, os requisitos de
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ordem sistêmica têm levado os projetos de transformadores de guia de onda ao seu
limite. Para tal nível de exigência, e considerando o número de variáveis no projeto
de transformadores, técnicas numéricas de análise (tais como FDTD e expansão
modal dentre outros), e otimização têm sido obrigatoriamente empregadas. Por
outro lado, o número de variáveis de um transformador, acaba sendo um processo
de alto consumo de tempo computacional, incoerente com o porte e objetivo de
custo desses transformadores. Este trabalho propõe uma possibilidade alternativa
para a análise mais rápida para essas estruturas, através do emprego de
formulações fechadas derivadas de métodos varacionais. Um modelo heurístico é
proposto para o caso de descontinuidades em dois planos, sejam para o caso de
descontinuidades homogêneas ou para não-homogêneas.

Palavras-chave
Guias de onda; componentes passivos de microondas; estruturas de
adaptação de impedância; transformadores; transformadores de quarto de onda.

Abstract

Abud Filho, Emilio; Bergmann, José Ricardo (Advisor). Application of
Variational Methods and Heuristic Formulations for analyzes and
numerical synthesis of rectangular waveguide transformers. Rio de
Janeiro, 2009. 153p. MSc. Dissertation – Departamento de Engenharia
Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Waveguide transformers are widely used on antenna’s feeder chains and
other microwave devices. Although the theory of quarter wavelength transformers
is well known, the current electrical performance of such microwave devices has

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0821984/CA

been pushing the waveguide transformers design to its limit. For attending such
level of requirements, and considering the number of existing variables on a
waveguide transformer design, very accurate numerical techniques has been
applied on its analyses, (such as FDTD, mode matching, etc), and optimization
techniques as well. On the other hand, such numerical techniques are very memory
and/or CPU/time consuming, which do not match with the cost objective of those
simple concept transformers. This work proposes an alternative technique, based
on close-form models derived from varational theory. A heuristic model is also
proposed for attending the two plane transformer case, which can be easily applied
for both homogeneous and inhomogeneous structures.

Keywords
Waveguide; passive microwave components; impedance matching;
transformers; quarter wavelength transformers.
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