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1. RESUMO  

Sistemas de geradores de micro-ondas contínuos de 2,45 GHz com potências de 

3kW ou superiores são somente produzidos fora do Brasil e são de preço elevado. 

Desenvolveu-se, como alternativa para uso em laboratório, um gerador de micro-

ondas de 2,45 GHz com um magnetron de até 1kW de potência não continuo com 

ciclos de trabalho entre 10% até 100%.  

2. INTRODUÇÃO 

As micro-ondas foram descobertas durante a Segunda Guerra Mundial, dois 

cientistas inventaram o magnetron e instalou-o no sistema de radar da Grã-

Bretanha, as micro-ondas foram usadas para detectar aviões de guerra nazistas em 

seu caminho para bombardear as ilhas britânicas. Anos mais tarde, descobriu-se 

que as micro-ondas também podiam ser usadas para cozinhar alimentos.  

Geradores de micro-ondas de alta potência devem satisfazer condições estritas para 

serem aplicadas nos mais diversos ramos de pesquisa, tais como, aquecimento de 

plasmas termonucleares, tratamento de materiais, processos químicos e aceleração 

de partículas. São constituídos por dois componentes: a fonte de alta tensão e o 

magnetron. 

O magnetron é uma válvula, na qual é gerada a micro-ondas. A fonte de alta tensão 

converte a energia elétrica da sua voltagem de fornecimento para uma tensão da 

ordem de 4000 V, que é a tensão necessária para ativar o magnetron. A Figura 1 

apresenta uma fonte de alta tensão e a Figura 2 um magnetron de 2,45 GHz de 

1kW. 

 

Figura 1 - Fonte de alta tendão 



 

Figura 2 - Magnetron 

As micro-ondas são radiações eletromagnéticas com frequência variável entre 300 

MHz até 300 GHz. A onda eletromagnética é um campo magnético com uma 

defasagem de 
𝜋

2
 (Graus) entre o campo elétrico, conforme representado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Campo elétrico e campo magnético 

A onda eletromagnética é caracterizada pela frequência (f), pelo comprimento de 

onda (λ), e pela velocidade da onda (v). 

A grande utilização das micro-ondas é na área de telecomunicação, mas também 

tem aplicações importantes na indústria, medicina, pesquisa e como utilidade 

doméstica (forno doméstico de micro-ondas). 

3. OBJETIVOS  

Desenvolvimento de um dispositivo capaz de controlar a potência gerada por um 

magnetron de 1 kW gerando micro-ondas pulsadas para aplicações laboratoriais. 



4. METODOLOGIA  

Os equipamentos utilizados, estão de acordo com a Figura 4 e a Figura 5 as quais 

mostram o sistema montado em duas vistas para a realização dos experimentos, 

para o trabalho realizado foram usados: Controlador programável (1), fonte de alta 

tensão (2), sistema de refrigeração (3), medidor de potência (4), magnetron 2M219J 

(5), Power sensor (6), acoplador direcional (7), carga (8).  

 

Figura 4 – Foto do sistema frontal 

 

Figura 5 – Foto do sistema lateral 

Usou-se também o “Arduino Software 1.0.5” para a elaboração do programa 

do controlador programável, ArduinoUNO, está sendo mostrado uma parte do 

programa elaborado na Figura 6 e o utilizou-se também o “Agilent Power Panel 3.2 ” 

que foi usado para coletar os dados de potência do sistema a Figura 7 mostra o 

programa inicial antes de começar as coletas de dados. 



 

Figura 6 – Software Arduino Software 1.0.5 

 

Figura 7 – Software Agilent Power Panel 3.2 

5. DESENVOLVIMENTO  

Desenvolveu-se um dispositivo capaz de controlar a potência gerada por uma fonte 

de alta tensão, em ciclos de tempos determinados, usando um período de onda igual 

há 22 segundos e considerando 2 segundos para que o magnetron comece a 

funcionar. Os ciclos foram dividido em: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 

90%, 100%. Esse dispositivo foi criado com o ArduinoUNO uma circuito capaz de ser 

programada pelo Arduino Software 1.0.5 em linguagem C++, a Figura 8 mostra o 

equipamento finalizado e vemos que esse circuito foi montado dentro do controlador 

programável. 



 

Figura 8 – Vista frontal e superior do controlador 

Para o ajuste do Software Agilent Power Panel 3.2 foi feito o seguinte cálculo, 

utilizou o Tempo Mínimo de Erro do Sistema (TMES), Média entre Pontos Coletados 

(MPC) e o Tempo de Coleta do Sistema (TCS) 

 

𝑀𝑃𝐶 =
𝑇𝑀𝐸𝑆

𝑇𝐶𝑆
 

  

6. RESULTADOS  

Para a realização dos testes montou-se o sistema visto na Figura 4 e Figura 5. 

Ajustou-se em 50 o MPC para que o medidor possa fazer a leitura correta dos 

pontos. No conjunto de Figuras 9–12 mostra-se o comportamento do ciclo da onda 

criado para controlar a potência gerada pelo magnetron. 

Conforme observado na Figura 9, a potência gerada não foi suficiente para atingir 

800 W. Contudo, como observado nas Figuras 10-12, com ciclos variando de 20% 

até 100% atingiu-se uma média no sistema de 950 W. 



 

Figura 9 – 10% do ciclo de radiação de micro-ondas

 

Figura 10 – 20% do ciclo de radiação de micro-ondas

 

Figura 11 – 30% até 90% do ciclo de radiação de micro-ondas. 



 

Figura 12 – 100% do ciclo de radiação de micro-ondas 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é totalmente viável o uso do controlador programável para o ciclo de trabalho de 

10% pois o tempo para que a válvula magnetron demora para atingir o máximo 

rendimento é maior do que o tempo de ciclo dessa potência fazendo com que ela 

atinja menos de 800 W , mas para as outras potências estudadas entre 20% a 100% 

o circuito se manteve estável e muito próximo do esperado de 1kW como mostra as 

Figuras 10-12, a potência não atingiu 1kW pois o magnetron possui uma perda de 

potência de acordo com o tempo de uso. Com esses estudos será possível 

desenvolver um gerador de micro-ondas com uma potência de 3kW contínuo. 
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