
Despertando Insights em Medição

Keysight Technologies 
Aumente a Duração da Bateria do
seu Dispositivo Móvel ou Wireless

Obtenha as ferramentas 
que você precisa para 
medir e analisar o dreno 
de corrente dinâmica 
de submicroampères a 
ampères para desenvolver 
baterias com duração 
excepcional.
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Empoderando a revolução wireless

O sucesso da revolução wireless é visível no número de dispositivos 
que usamos todos os dias: smartphones, tablets, e-readers, 
unidades GPS, monitores portáteis para pacientes, medidores de 
frequência cardíaca, e muitos outros. Alguns atribuem esse sucesso 
à tão esperada convergência da tecnologia altamente integrada, da 
banda larga, de aplicativos com rico conteúdo e de preços atrativos.

Naturalmente, a insaciável demanda do usuário final por acesso 
a qualquer hora, em qualquer lugar, aumenta a pressão sobre os 
desenvolvedores de produtos. Por exemplo, visite qualquer página 
de avaliação de um produto e um dos grandes problemas ou 
oportunidades torna-se claro: a duração da bateria.

O desafio da alimentação decorre de dois problemas. Um é a 
necessidade de usar a energia de uma bateria ou de um barramento 
CC de baixa potência. O outro são os longos períodos de operação 
em standby entre as explosões de intensa atividade de RF. O dreno 
de corrente resultante é pulsado com corrente de pico extremamente 
alta, baixo ciclo de trabalho e valores médios baixos. Medir o perfil  
do dreno de corrente dinâmica mesmo com precisão pode ser difícil  
e desafiador com as inúmeras ferramentas existentes.

Figura 1. Exemplos de mercados e dispositivos. 
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Figura 2. Exemplo de perfil de dreno de corrente.
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A duração da bateria é crucial para os 
usuários finais

Todos nos identificamos com a ansiedade causada quando a 
bateria do nosso celular está acabando. O tempo operacional da 
bateria é uma das características mais fáceis para o usuário final 
reconhecer.

“A especificação do smartphone que mais importa é a duração da 
bateria.” -Boy Genius Report (Maio de 2014)

“A duração da bateria é a principal preocupação do consumidor 
ao escolher um telefone portátil.” -IDC Survey (Maio de 2014)

“A duração da bateria é a única especificação que importa.” 
-Gizmodo (Abril de 2013)

Dimensionando o desafio de medição
Para maximizar a duração da bateria, você pode empregar várias 
técnicas avançadas de gestão de energia. Por exemplo, subcircuitos 
podem ser rapidamente ligados ou desligados para ajudar a reduzir 
o consumo geral de energia. Conforme o dispositivo transita entre 
diferentes estados operacionais, ele consome corrente dinâmica 
que varia de submicroampères a ampères.

Medir essas mudanças dinâmicas é essencial para compreender o 
consumo de energia e a duração da bateria. No entanto, lidar com 
uma razão de 1.000.000 para 1 entre níveis de corrente mínima 
e máxima com ferramentas típicas: multímetros digitais (DMMs), 
osciloscópios, pontas de prova de corrente, unidades de fonte/
medida (SMUs) convencionais, ou múltiplos resistores shunt. Usar 
essas ferramentas pode resultar em resultados ruins, informações 
imprecisas e frustrações diárias.

Tempo = minutos, horas, dias

Corrente
Transmissão

Tempo

Retorno ao 
repousoRepouso Desperta Atividade
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O jeito antigo: soluções ineficientes
Com as razões de um milhão para um de corrente dinâmica atuais, 
soluções típicas falham em muitos aspectos, seja uma ponta de prova 
de corrente e osciloscópio, um DMM, um shunt ou uma SMU.

Ponta de prova de corrente e osciloscópio
Essa é a maneira mais simples de medir formas de onda de corrente 
dinâmica, pois oferece uma boa variedade de medições, largura 
de banda ampla e correlação temporal de eventos. No entanto, há 
três problemas fundamentais: a precisão depende da resolução do 
osciloscópio, a faixa dinâmica alcança apenas alguns miliampères 
e é necessário compensação com zeramento periódico. Além disso, 
essa abordagem não é adequada para coleta de dados de longa 
duração, porque a aquisição contém falhas.

DMM com seleção automática de faixa
Os métodos usados na maioria dos DMMs podem medir diversos 
níveis de corrente. No entanto, eles não podem lidar com as 
correntes pulsadas encontradas nos dispositivos alimentados por 
bateria porque a maioria dos DMMs são projetados para baixas 
frequências. Além disso, o DMM pode perder parte da forma de 
onde de corrente, já que a seleção de faixa pode demorar vários 
milissegundos. Mais grave ainda, a impedância de entrada pode 
mudar durante a seleção automática de faixa, fazendo com que o 
dispositivo sob teste (DUT) trave, reinicie ou desligue.

Shunts de precisão com um DMM
Eles oferecem boa precisão em qualquer nível e podem ser usados 
para conseguir leituras a nível de miliampères. No entanto, shunts 
diferentes são necessários para medir diferentes níveis: a resistência 
deve ser alta para correntes baixas e baixa para correntes altas. 
Além disso, shunts podem adicionar uma tensão de carga que pode 
afetar os resultados das medições.

SMUs convencionais
Com as medições na faixa de picoampères, talvez este seja o 
modo mais preciso de medir correntes constantes. No entanto, o 
acoplamento entre a fonte de saída e o subsistema de medição 
pode causar mudanças no limite da corrente de saída e falhas 
ou quedas de tensão durante as mudanças de faixa, podendo 
interromper os testes e danificar os DUTs. 
 
Soluções personalizadas com shunt e digitalizador
Perfis de longa duração de dreno de corrente podem fornecer uma 
imagem completa do desempenho do dispositivo sob condições 
operacionais variadas. Isso pode ser feito colocando um shunt  
em série entre o DUT e a fonte de alimentação, e conectando o 
shunt  ao digitalizador, que transfere dados para registro em um 
computador. Isso funciona bem até o nível de miliampères, mas os 
erros de offset da medição e a grande resistência do shunt o tornam 
inúteis quando correntes de standby caem abaixo de 1 μA.

O jeito novo: N6781A e N6785A da Keysight
Para ajudar você a superar esses problemas, 
a Keysight criou uma solução de uso 
específico que oferece alta precisão e 
recursos flexíveis de medição. O N6781A e o 
N6785A são módulos SMU com dois quadrantes 
que se conectam ao mainframe analisador de 
potência CC N6705B (veja a página 4).

Servindo como dispositivos de alimentação e medição, o 
N6781A e o N6785A fornecem tensão de saída CC estável, 
resistência de saída programável e um voltímetro digital (DVM) 
auxiliar. Agregando essas características àquelas listadas 
abaixo, o N6781A e o N6785A soluções ideais e atuais.

Faixa de medição contínua
Esse recurso patenteado permite medir e visualizar o dreno de 
corrente de maneiras novas e informativas. Um único passo 
fornece medições precisas que variam de submicroampères a 
ampères. Para saber mais, consulte a página 4.

Somente medições de corrente (modo amperímetro)
Esse modo permite conectar a bateria ao DUT e registrar 
simultaneamente o perfil do dreno de corrente e os valores  
de tensão da bateria sem tensão de carga do shunt.

Fonte CC com resposta rápida
O N6781A e o N6785A têm tempo de recuperação rápido e 
operação livre de falhas ao alimentar cargas dinâmicas. A 
ausência de falhas inesperadas na saída ajuda a garantir a 
operação adequada do DUT.

Modo emulador de bateria
O nível CC e a resistência de saída da fonte são programáveis. 
Essa é outra capacidade que ajuda a emular baterias mais 
precisamente. 

Carga precisa de corrente constante ou tensão constante
A capacidade para operar como uma carga CC ou CV pode ser 
usada para criar perfis de carga e descarga de baterias. Esse 
modo inclui operação estática e dinâmica. 

Geração de formas de onda arbitrárias
Para testes de estresse, testes definidos pelo usuário e outros, o 
N6781A e o N6785A permitem criar formas de onda de potência 
CC personalizadas como transientes e distúrbios de polarização 
CC. Para saber mais, consulte a página 8.

Superando o desafio

Os recursos do N6781A, N6785A, N6705B e do software 14585A associado estão descritos com mais detalhes nas páginas 
seguintes.

LEIA MAIS



Figura 4. N6705B e SMU.

N6781A ou N6785A

A solução da Keysight contém três principais elementos: o 
Analisador de Potência CC N6705B, as SMUs N6781A e N6785A 
com dois quadrantes e o Software de Controle e Análise 14585A.

Desenvolva baterias com duração excepcional
Apenas as SMUs da Série N6780 da Keysight permitem visualizar 
o dreno de corrente de nA a A em um passo e em uma imagem, 
oferecendo mais conhecimento para possibilitar 
o desenvolvimento de baterias com duração excepcional.

 – Alimentação excepcional: emule precisamente uma bateria
 – Medição excepcional: faça medições que você pensou que 

não fossem possíveis
 – Análise excepcional: conheça o consumo de energia do seu 

dispositivo como nunca antes

Apresentando a solução para dreno de 
corrente dinâmica da Keysight

Analisador de Potência CC N6705B
Com capacidade para alojar até quatro módulos de alimentação 
CC, o N6705B oferece ganhos incomparáveis de produtividade 
na alimentação e na medição de tensão e corrente CC de e para 
o DUT. Ele faz isso integrando fontes de alimentação avançadas 
com recursos de DMM, osciloscópio, gerador de formas de onda 
arbitrárias e registro de dados. Como resultado, o N6705B elimina 
a necessidade de reunir múltiplos instrumentos de teste e de criar 
uma configuração complexa, com pontas de prova e shunts de 
corrente, para medir a corrente do DUT.

SMUs com dois quadrantes N6781A e N6785A 
para análise de dreno da bateria
Adicionar o N6781A ou o N6785A no N6705B cria uma solução 
totalmente integrada que inclui alimentação CC e recursos de 
medição integrados que simplificam o processo de análise do 
dreno da bateria. Os principais recursos incluem faixa de medição 
contínua, resistência de saída programável e DVM auxiliar.

Software de Controle e Análise 14585A
Quando usado com o software 14585A, o N6781A e o N6785A 
tornam-se uma solução ainda mais poderosa para a análise de 
dreno de bateria. Com uma interface de PC familiar, o software 
14585A permite controlar os recursos avançados do N6705B, 
N6781A e N6785A. Ele também ajuda a analisar os dados 
adquiridos com esses instrumentos. Recursos incluem captura 
de formas de onda, registro de dados de longa duração, análises 
estatísticas CCDF e criação de formas de onda arbitrárias que 
variam de básicas a complexas.1 

1. O software 14585A está disponível para download gratuito com uma licença de teste de 30 dias (www.keysight.com/find/14585B);  
no entanto, uma licença é requerida para conectar o software ao mainframe N6705B.

Figura 5. Software de Controle e Análise 14585A.

Controle do instrumento
Janela de aquisição

Resultado da medição calculado

Figura 3. N6705B.

4 | Keysight | Aumente a Duração da Bateria do seu Dispositivo Móvel ou Wireless - Brochura



2. O processo de seleção contínua de faixa não usa a faixa de 10 μA.

As SMUs com dois quadrantes N6781A e N6785A foram 
projetadas especificamente para analisar o dreno de corrente  
de baterias. Esses módulos têm dois recursos distintos:

 – Uma fonte de alimentação CC programável, precisa e  
com rápida resposta

 – Um sistema inovador de medição contínua 

Faça medições que você pensou que não fossem possíveis.  
Com o recurso patenteado de seleção contínua de faixa de 
corrente, em uma única varredura sem falhas você pode medir:

 – Sub uA até 3 A (N6781A)
 – Sub mA até 8 A (N6785A)

Agora você pode facilmente medir pulsos durante o repouso 
profundo, ao acordar, durante a atividade, a transmissão, de 
retorno ao repouso; tudo na mesma varredura de medição.

Figura 7. Capacidade de dois quadrantes abrange uma ampla faixa de 
possíveis pontos operacionais.

Utilizando a seleção contínua de faixa 
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Em termos de números brutos, as faixas de entrada do N6781A 
e do N6785A fornecem os seguintes níveis de precisão:

Faixa de corrente N6781A N6785A

8 A N/A 0,04% + 1,5 mA

3 A 0,03% + 250 uA N/A

100 mA 0,025% + 10 uA 0,025% + 10 uA

1 mA 0,025% + 100 nA 0,025% + 100 nA

10 uA 2 0,025% + 8 nA N/A

Para medições da corrente, o processo de seleção contínua de 
faixa muda entre as faixas de 8 A, 3 A, 100 mA e 1 mA, enquanto 
mantém uma taxa de amostragem de 200 kSa/s e mede cada 
faixa com um digitalizador2 de 18 bits. O efeito líquido é igual 
à faixa de 3 A com 28 bits de resolução e um erro de offset tão 
baixo quanto 100 nA. Esse nível de precisão fornece a amplitude 
e a resolução de tempo necessárias para a caracterização 
detalhada do dreno de corrente.

Registro de dados de longa duração
Com a capacidade de registrar dados por longos períodos 
juntamente com o recurso de seleção contínua de faixa 
de corrente, você consegue o benefício de registrar 
simultaneamente dados das medições de tensão e corrente:

 – Até 200 kSa/s
 – Período de integração de 20 μs (amostras subjacentes  

de 5 μs)
 – Registrar o dreno de corrente por minutos, horas e dias,  

até 1000 horas
 – Ativar marcadores para analisar o perfil do dreno de  

corrente
 – Medir o consumo de energia (Ah, Wh, Joules, Coulombs)

N6781A/82A SMUs – seamless ranging
Accuracy and speed with no time wasted during current ranging
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Faixa fixa (contínua apenas com medidor) - a fonte pode fornecer até 3A10 µA      ±(0,025% + 8 nA)

1 mA       ±(0,025% + 100 nA)

100 mA   ±(0,025% + 10 µA)

3 A          ±(0,03% + 250 µA)

N6785A/86A SMUs – seamless ranging
Accuracy and speed with no time wasted during current ranging
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1 mA       ±(0,025% + 110 nA)

100 mA   ±(0,025% + 10 µA)

8 A          ±(0,04% + 1,5 mA)

Figura 6a. SMUs N6781A/82A - seleção contínua de faixa.

Figura 6b. SMUs N6785A/86A - seleção contínua de faixa.

5 | Keysight | Aumente a Duração da Bateria do seu Dispositivo Móvel ou Wireless - Brochura



Figura 10a. Visualização 
multicanal.

Figura 10b. 
Visualização de 

um canal.

O N6705B, N6781A, N6785A e 14585A podem ser facilmente 
configurados com uma variedade de modos operacionais. 
Isso ajuda a configurar o sistema com condições operacionais 
específicas rapidamente.

Explorando a solução da Keysight

Figura 8. O N6781A e o N6785A fornecem uma variedade 
de opções de emulação.

Figura 9a. Bateria

Figura 9b. 
SMU

Modo de emulação de bateria do N6781A e 
N6785A
Nesse modo, o módulo é configurado para operar como uma 
bateria. Você pode especificar a tensão e a faixa da bateria assim 
como os limites positivo e negativo de corrente.

 – Saída, tensão e corrente do N6781A: +20 V ±1 A ou +6 V ±3 A
 – Saída, tensão e corrente do N6785A: +20 V ±4 A ou +6 V ±8 A
 – Resistência de saída: programável de – 40 mΩ -1 Ω

Visualização do medidor do N6705B
Cada um dos módulos de alimentação CC da Série N6700 tem 
seu próprio recurso de medição. Quando a tela de medição está 
sendo exibida, o sistema mede constantemente a tensão e a 
corrente de saída.

Figura 9a e Figura 9b. O traço à esquerda mostra um pulso de corrente de GSM 
real (forma de onda inferior) em uma bateria real, com uma resistência interna de 
150 mΩ (o traço superior é tensão). O traço à direita mostra o N6781A emulando 
as mesmas formas de onda com uma resistência de saída programável de 150 mΩ.

Figura 10a. A exibição do medidor mostra um resumo de todos os módulos de 
alimentação CC instalados.
Figura 10b. O resumo de cada módulo de alimentação pode ser expandido para 
mostrar mais detalhes.

Tensão da bateria

Tensão BE-SMU

Corrente BE-SMU

Corrente BE-SMU

0,5 V/Div

0,5 V/Div

0,5 V/Div

0,5 V/Div
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3. O valor da CCDF é igual a (1 - CDF) e a CDF é a área sob a curva da função de densidade de probabilidade (PDF). Já que a CDF varia de 0 a 100% de 
probabilidade, a CCDF varia de 100 a 0% de probabilidade.

Visualização do osciloscópio do N6705B
No analisador de potência CC, essa função é semelhante aos 
recursos de um osciloscópio de bancada e exibe a tensão e 
a corrente de saída em função do tempo. Esse modo oferece 
controles similares aos de um osciloscópio: opção de quais saídas 
e funções exibir, botões giratórios do painel frontal para ajustar 
ganho e offset, e configuração das condições de disparo.

Figura 11. O modo osciloscópio N6705B oferece controles, opções de exibição 
e marcadores familiares.

Visualização do data logger do N6705B
Usando esse recurso, podem ser registradas horas de medição 
com um resolução de tempo máxima de 20 μs na memória 
interna ou em um cartão de memória USB externo. Não há risco 
de perder os valores de pico porque as medições do data logger 
integram múltiplas amostras em intervalos de 5 μs. 

Figura 12. A tela de registro de dados do N6705B possibilita navegar pelos 
sinais capturados e dar zoom nos detalhes.

Visualização CCDF do 14585A
Para ajudar a analisar os perfis de distribuição, o software 
14585A inclui uma função de distribuição acumulada 
complementar (CCDF).3 Essa função é uma forma concisa de 
exibir um dreno aleatório de corrente dinâmica de longa duração. 
É também uma maneira efetiva de quantificar o impacto das 
mudanças no design / hardware, firmware ou software / nos 
fluxos de corrente no seu dispositivo.

Figura 13. Essa medição CCDF mostra os principais atributos da corrente de 
standby de um smartphone.
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Figura 14. Para poupar tempo, a tela de seleção de formas de onda 
arbitrárias fornece uma variedade de saídas pré-configuradas.

Figura 15. O software 14585A oferece um ambiente interativo para criação de 
formas de onda arbitrárias.

Geração de ondas arbitrárias no N6781A e no 
N6785A
A função de geração arbitrária pode gerar formas de onda de 
tensão ou corrente baseadas nas configurações controladas pelo 
usuário, tais como tempo de espera, número de repetições ou 
saída contínua. O AWG tem as seguintes características:

 – Formas de onda com tamanho máximo de 64.000 pontos
 – Largura de banda máxima de 100 Khz em uma carga  

resistiva
 – Digitalizador de 200 kHz (amostragem de 5 μs)
 – Operação em dois quadrantes

Você também pode gerar formas de onda arbitrárias usando o 
software 14585A. Na figura 13, a parte inferior da tela inclui uma 
variedade de formatos de onda integrados e ondas arbitrárias 
baseadas em fórmulas. O usuário pode criar formas de onda: o 
formato da onda é desenhado automaticamente (parte direita 
inferior) conforme você insere os parâmetros da forma de onda 
(parte central inferior).

Software de controle e análise 14585A
 – Complementa o painel frontal do N6705B controlando o  

instrumento pelo computador
 – Suporta toda a família de módulos de alimentação N6700 
 – Expande os recursos do N6705B:

 –  Tela do osciloscópio e do registro de dados maior
 –  Mais traços e o usuário pode escolher nomes e cores  

para os traços
 –  Fácil acesso ao gerador de formas de onda arbitrárias  

integrado
 – Adiciona novos recursos:

 –  Registro de dados direto para o disco
 –  Importa o registro de dados do N6405B com uma taxa  

mais rápida (período de integração de 20 μs)
 –  Grava formas de onde e as reproduz
 –  Teste de descarga da bateria, medição do consumo  

de energia
 –  Modo CCDF (análise estatística dos perfis complexos  

de dreno de corrente)
Figura 16. Software da controle e análise 14585A.

Controle do instrumento
Janela de aquisição

Resultado de medição calculado
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Figura 17

Dreno de corrente da bateria

Amperímetro

Entrada auxiliar do N6781A ou 
N6785A para medição da tensão

Bateria 
do DUT

0 Volts

Figura 18

Figura 19. Resultado do teste de descarga da bateria.

Explorando as aplicações

Os exemplos usam as seguintes configurações de teste:
 – Analisador de potência CC N6705B
 – Módulo SMU com dois quadrantes N6781A
 – Cabos de par trançado para alimentação e sensoriamento 

(operação com quatro fios) 

Depois que o DUT estiver conectado, você pode configurar as 
definições do N6781A e começar a usar os recursos de medição 
integrados: medidor, osciloscópio, registro de dados, entre 
outros. É realmente muito fácil.

Alguns exemplos ilustrarão os tipos de medição que são possíveis 
com uma solução baseada no N6781A e no N6785A.

Aplicação:  
TESTE DE DESCARGA DA BATERIA
Usar uma bateria de verdade ajuda a revelar o comportamento 
do dispositivo como um sistema e se ele opera como esperado no 
que se refere às condições de baixa tensão, duração da bateria 
e mais. Na figura, uma bateria alimenta o DUT,  e o N6781A ou 
N6785A está conectado em série para medir o dreno de corrente. 
É usado o modo de emulação do amperímetro, no qual o N6781A 
e o N6785A servem apenas como um dispositivo de medição.

Por regular automaticamente uma queda de 0 volt através do 
módulo, esse modo transforma o N6781A ou o N6785A em 
um amperímetro com zero carga e elimina os problemas que 
tipicamente ocorrem com resistores shunt em configurações 
tradicionais. O N6781A e o N6785A também têm um DVM auxiliar 
que pode ser conectado à bateria para analisar a flutuação de 
tensão.

Como mostrado na Figura 19, você pode colocar marcadores no 
perfil do dreno de corrente. Para revelar informações úteis sobre 
o comportamento do DUT, as leituras são apresentadas em volts, 
ampères e watts com valores mínimo, médio e máximo. Esse 
exemplo produziu os seguintes resultados: 

 – Imédia = 233 mA
 – Vmédia = 3,82 V
 – Carga = 843 mA-h 

Principais pontos:
 – Registro de dados contínuo por 3 horas e 38 minutos
 – Medição simultânea de tensão e corrente
 – Todos os cálculos baseados nas posições dos marcadores
 – O usuário pode definir os nomes e cores dos traços

 – Energia = 3,19 W-h
 – Tempo operacional = 3 h 38 min
 – Vdesligamento = 3,44 V
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Aplicações (continuação)

Aplicação: 
CARGA DA CORRENTE PULSADA
Com o recurso de ondas arbitrárias integrado, você pode gerar 
padrões de carga de pulso para simular pulsos reais que seriam 
drenados de uma bateria. Por exemplo, você pode usar um padrão 
específico de corrente pulsada para garantir testes consistentes 
durante a qualificação de baterias de diferentes fabricantes.  O 
exemplo mostra um pulso contínuo de -30 mA a -300 mA com um 
ciclo de trabalho de 5%.

Aplicação: 
OPERAÇÃO DE DESCARGA DA BATERIA
Você pode configurar as SMUs N6781A e N6785A para operar como 
uma carga eletrônica avançada, garantindo que o DUT drene uma 
corrente CC estável. Você também pode definir o nível da corrente a 
ser drenada de uma bateria e o módulo drenará essa corrente. 

Aplicação: 
TESTE DO CIRCUITO DO CARREGADOR DA BATERIA
Esse modo permite especificar a tensão e a faixa da carga, assim como 
o limite da corrente positiva. As configurações de tensão e corrente são 
limitadas a valores positivos, pois a carga só pode gerar corrente.

Aplicação: 
TESTE DO CONVERSOR CC/CC
Designers precisam validar e caracterizar seus conversores CC/CC 
e reguladores. Medições típicas incluem eficiência da potência vs. 
corrente de carga vs. tensão de entrada, regulação de linha e carga, 
tempos de inicialização e desligamento. 

A solução da Keysight oferece:
 – Capacidade de alimentação e drenagem precisas
 – Medições de tensão e corrente integradas
 – O amperímetro não influencia a impedância do circuito
 – Funcionalidade de ondas arbitrárias de tensão e corrente
 – Mais precisão e velocidade do que uma coleção de instru- 

mentos

Figura 20. O software 14585A apresenta os resultados da 
descarga da bateria em um formato fácil de ler.

Figura 21. O software 14585A inclui uma variedade de 
informações úteis com resultados do teste do carregador de 
bateria.

Figura 22. O N6705B facilita a inserção de propriedades 
da carga de pulso.

Figura 23. Diagrama de blocos do teste do conversor CC/CC.

ARB

SMU #1 = fonte SMU #2 = carga

Conversor 
CC/CC 
do DUT

A A

Carga EV V–
+

ARB
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Aplicação: 
MEDIÇÃO DO DRENO DE CORRENTE DE  
SUBCIRCUITOS
Um dispositivo wireless comum tem diversos subcircuitos que podem 
ser alimentados por um circuito integrado de gestão de energia 
(PMIC) ou uma unidade de gestão de energia (PMU). Neste exemplo, 
uma PMU fornece tensões polarizadas, independentes e reguladas, 
para cada subcircuito. Isso possibilita ajustar a potência de cada 
subcircuito e ligar ou desligar cada um conforme necessário.

Como mostrado no diagrama, a configuração do teste usou dois 
módulos SMU N6781A com um mainframe N6705B. No canal 1 está 
o emulador de bateria que também mede o dreno total da corrente. 
O canal 2 foi configurado no modo “apenas medição da corrente” e 
registrou o dreno de corrente do subcircuito. 

Aplicação: 
TESTES FUNCIONAIS DE COMPONENTES E  
MÓDULOS DE ALIMENTAÇÃO
Testes funcionais de PAs de RF, chipsets de RF, módulos BT/WLAN/
GPS e conversores CC/CC podem ser totalmente automatizados 
com o mainframe do Sistema de Alimentação Modular N6700B 
e os módulos SMU N6782A ou N6786A. As E/S LAN/USB/GPIB 
modernas, o mainframe de 1U de altura com 4 slots e a programação 
rápida compõem um sistema de teste bem compacto e funcional.

1 2 3 4

Subcircuito1

Subcircuito2

SubcircuitonVn

V2

V1PMU

Corrente 
do DUT

Emulador 
da bateria

Entrada do
DVM aux.

N.C. Vsaída VsaídaVsaída Vsaída

N6781A SMU #1

Mainframe Analisador 
de Potência CC N6705B

Entrada do
DVM aux.

Amperímetro 
com carga zero

Zero
V

N6781A SMU#2

Dispositivo móvel sob teste

A

Figura 24. Essa configuração de teste pode ser usada para medir o dreno da 
corrente de múltiplos subcircuitos dentro de um único DUT.

Figura 25. Esse traço do software 14585A mostra os tipos de resultados de medição 
que são possíveis com a configuração exemplificada.

Sistema de 
alimentação 
modular N6700B

Aplicações (continuação)

Mais informações
Especificações do N6781A 
www.keysight.com/find/N6781

Especificações do N6782A 
www.keysight.com/find/N6782

Especificações do N6785A
www.keysight.com/find/N6785A

Especificações do N6786A
www.keysight.com/find/N6786A

Guia do Usuário do N6705B 
www.keysight.com/find/N6705

Software de Controle e Análise 14585A 
www.keysight.com/find/14585

Guia de Especificações da Família N6700B 
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/N6700-90001.pdf

10 Dicas para Otimizar a Duração da Bateria de um Dispositivo Móvel  
www.keysight.com/find/powerlibrary

Para aplicações em testes funcionais, considere os mainframes compactos 
N6700 da Keysight, com recursos similares em apenas 1U.

Brochura da Família N6700 
http://literature.cdn.keysight.com/5990-9555EN.pdf 
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Despertando Insights em Medição
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