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Ediitorial
O Jornal da AMRA
AD procura serr mais um meiio de comuniccação
entre
e os sócios dessta associação.. O Jornal tem uma periodicid
dade
trime
estral e tem po
or objetivo dar a conhecer os trabalhos

dese
envolvidos po
or associados da AMRAD ou
o por convid
dados
exte
ernos, na sua atividade profisssional, ou outrra.

A Direcção da AM
MRAD

No
otícias AM
MRAD
Desta
acam-se, aqui, alguns dos envvolvimentos da AMRAD
ocorrridos no segundoo trimestre de 20013:
 5/4 – É divulgaado o “Flyer” do ISTnanosat.
aipas e da
 8/4 – Cerca dee 100 alunos dass Escolas das Ta
Quinta do M
Marquês visitaram o CS5CE
EP onde
participaram nas experiênciias de ARDF,, wireless
nicações por satéélite.
energy e comun
RAD, representtada pelo
 13/4 – A Dirrecção da AMR
Presidente e V
Vice-Presidente, aceitou o conv
vite oficial
da CMO para estar presente na inauguração
o do Skate
Park de Oeirass.
mento das
 15/4 – Direcçãão da AMRAD aprova regulam
Actividades Teemáticas de apooio à Direcção, propostos
pelos coordenaadores dessas acttividades.
D delega nos co
olegas Rui
 30/4 – A Direccção da AMRAD
Rocha e Maariano Gonçalvves a presençça numa
entrevista da TSF sobre o ISTnanosat,
I
incluído nas
actividades da AMSAT-CT.
M
Gonça
alves são
 14/5 – Rui Rocha e Mariano
entrevistados p
pela TSF sobre o projecto ISTna
anosat.
nos do IST, que agora são
 23/5 – Cerca dee 50 antigos alun
notáveis figuraas da sociedade, jantaram nas in
nstalações
do IST Tagusspark e visitaraam o CS5CEP deixando
manifestações d
de apreço pelo nível
n
da estação.
dente da Direçãoo participa na reunião de
 6/6 – O Presid
coordenadores realizada na estação CS5REO, na
Outurela. Entrre os presentes gera-se
g
o consensso sobre a
participação benéfica da AMR
RAD nos evento
os Ciência
Viva e Verão n
na Técnica.
denador Geral das
d Atividades, Mariano
 7/6 – O coord
Gonçalves, com
munica à Direçção que a AMR
RAD não
deve participaar nos eventos Ciência
C
Viva e Verão na
Técnica.
p
no programa
p
 17/6 – A Dirreção decide participar
Ciência Viva, INCISTA, organizado pelo IN
NESC-ID,
que se realizaa na semana de
d 1 a 5 de Julho, nas
instalações do IST Taguspark,, ao abrigo dos protocolos
p
celebrados com
m o IST e com o INESC-ID.
I
MRAD decide participar
p
no programa
p
 17/6 – A AM
Semana Técnicca, que trará aoo IST Taguspark
k cerca de
400 alunos do ensino secundáário de todo o país, sendo
responsável poor um dos 10 módulos
m
sendo a AMRAD
responsável peela leccionação de 90 horas durante
d
2
semanas.

Desstaque

Neste número
o do Jornal da AMRAD, apreseenta-se uma so
olução encontra
ada pelo
nosso colega
a Fernando Ro
oque, CT7ABI para resolver o problema,, muito
frequente, de
e colocação das
s antenas neceessárias ao funcionamento reg
gular de
uma estação de radioamadorr, sem degradarr os aspetos paiisagísticos e am
mbientais
enas por vezes obrigam.
o
a que as ante
Este colega co
onsegue um desempenho notáável com as ante
enas colocadas debaixo
do telhado, ficando, assim, invisíveis sem
m, contudo, degradar
d
muito
o o seu
ue opera.
desempenho radioeléctrico nas bandas de frrequência em qu
onado da radiasstronomia e, nesste caso, pode afirmarO colega CT7ABI é um aficio
se que tem as
a antenas apo
ontadas para o telhado, que sendo transparrente às
ondas de rádio, estão també
ém apontadas aaos astros, e consegue
c
desem
mpenhos
notáveis.
onado radioama
ador criativo há sempre uma so
olução para ressolver os
Para um aficio
obstáculos en
ncontrados como
o é exemplificaddo neste trabalho do colega Fe
ernando
Roque.

Atividad
de e Passividade
Estamos hab
bituados a co
omponentes elléctricos passiv
vos como sendo os
componentes que só consom
mem energia e nnão têm possibilidade de gerar energia
vel. Um circuitto construído ssó com compo
onentes passivo
os será,
ativa disponív
obviamente, um
u circuito passivo e, na prátiica, não tem po
ossibilidade de produzir
ganhos de po
otência entre uma entrada e uuma saída do circuito.
c
Se um circuito
não é passivo, tem hipótes
se de gerar gaanhos de potên
ncia, chama-se circuito
ativo. Este co
onceito diz resp
peito a ganhos de potência e não de corrente
e ou de
tensão. Por ex
xemplo, o transformador eléctrrico ideal (sem perdas)
p
pode am
mplificar
a tensão ma
as reduz a corrente na mesm
ma proporção, mantendo a potência
p
transmitida e, por isso, é um componentee passivo. Um transístor
t
ou um
m diodo
m díodo “gun”” podem ter rregiões de funcionamento em
e
que
túnel ou um
apresentam ganhos
g
de potên
ncia entre a entrrada e a saída e,
e por isso desig
gnam-se
por componentes ativos. Um
U circuito con struído com co
omponentes passsivos e
mento ativo é um
m circuito ativo e, de um modo geral, usa um
ma fonte
com um elem
de alimentaçã
ão de energia para a transfoormar em potê
ência de saída e obter
ganhos de potência
p
no circuito. Com eelementos passsivos e lineare
es, que
armazenam energia,
e
como uma
u
bobina maagnética ou um condensador eléctrico,
e
constroem-se circuitos passiv
vos (filtros) quee podem amplifficar muito as co
orrentes
o circuito, mas nunca
n
originam ganhos de po
otência e, por issso estes
ou tensões no
circuitos são considerados passivos. Na práática, quer os condensadores
c
quer as
em sempre alguma não lineariddade com a corrrente ou com a tensão
bobinas exibe
e, neste caso pode conseguirr-se obter circuiitos com ganho de potência en
ntre uma
uito. Neste caso,, os ditos componentes passarão a ser
entrada e uma saída do circu
nusoidal
ativos. Transfformam a energia de uma foonte de energia alternada sin
“pumping pow
wer”, que lhe provoca a não linearidade, nu
um ganho de potência
p
entre a entra
ada e a saída do circuito. EEstão nestes ca
asos os amplifiicadores
paramétricos que existem nos domínios maggnéticos e eléctrrico.

1
do Roque 2
Fernand

Neste númerro do jornal da AMRAD apreseenta-se um exe
emplo, notável,, de um
amplificador paramétrico
p
bas
seado num “varractor” ou “varicap” realizado em chip
CMOS pelos nossos
n
associado
os Prof. João Gooes e Prof. João
o Oliveira.

João Oliveira e João
J
Goes 3

Moisés Piedade
Pi
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Ra
adioamad
dor com
m antenass invisíveeis
Fern
nando Roque11
Longee vão os tempos eem que o radioam
mador não precisaava de pedir autorrização
aos viizinhos para a insstalação das suas antenas no telhado ou terraço. Sãão cada
vez mais
m
os radioamadores desafortuunados que desisstem da atividadde, por
v
variadíssimos
mo
otivos, tais comoo o da
n autorização de
não
d instalação de aantenas
n seu prédio. Co
no
om este artigo, prretendo
d alguma forrma, apresentarr uma
de
s
solução
muito viáável para todos aaqueles
q sentem na pele esta infelicidadde.
que

Fig.6
F
-Teste VSWR e ressonância da anten
na.

F
Fig.1-Antena
40 - 6 m “bigodes de gato”.

Esta é a antena de HF 40-6 metros “biigodes de gato”, uma
u
antena multtibanda
de fab
brico caseiro insttalada num sótãoo com 10 m por 8 m de um prédiio com
apenaas 3 andares. A antena está monntada a 2 m do chão (placa dee betão
armad
do, teto do 3º anddar) e está fixadaa nas traves de madeira
m
que sustenntam o
peso do
d telhado constittuído por telhas de
d barro.
É con
nstituída por 5 elementos de dipolo com diâmetro de 6 mm dee cobre
multiffilar de baixo teoor de oxigénio, dos
d quais 4 elemeentos são de mei a onda
reais respectivamente nas bandas doss 20, 17, 15 e 10
1 metros. O eleemento
dipolo
o da banda dos 440 metros não é de meia onda física
f
mas sim elléctrica
atravéés da construção de duas bobinass redutoras instaaladas em cada uum dos
dois elementos
e
do dipolo. Neste caso, teve que ser com
m bobina redutorra, pois
meia onda
o
física da baanda dos 40 metroos são 20 metros de dipolo, 2 elem
mentos
de 10 metros cada (eleemento ativo e teerra), o que seriaa em termos prátiicos de
instalação imposssível, já que a llargura
máxima deste só
ótão não excede os 10
metros. O tamanho físico portantoo deste
elemento é de 9,7 metros, eleemento
ativo e terra de 4,85
4
metros cadaa, mais
15 cm de cada bobina totalizanndo 30
cm, que somadoss aos 9,7 metros dão 10
metros de elemen
nto dipolo para a banda
dos 40 metros.
Fig.2 Balun
B
1:1

A bob
bina (fig.4) constiitui-se por 29 esppiras de fio de cobre esmaltado dee 2 mm
enroladas sobre tubo de PVC dee 4 cm
de diâmetro. Tod
dos os elementos físicos
deste dipolo consstituem-se como de alta
eficiência, mas de baixo ganh
nho. O
aumento de ruíd
do não é superioor a 2
unidades de S-m
meter, significandoo, a 50
Ohms, um aumeento de 3 unidaades Smeter (0,8 micro
ovolts aos terminnais de
antena) para 5 unidades S-meteer (3,2
microvolts aos teerminais de antenna).

Fig.7- Relatór
rio em TX e RX com aa antena “Bigodes de Gato” em CW.

Os reelatórios vindos de
d todo o mundoo 59+ em telefonia são frequentess, e em
telegrrafia RST de 599 ver (Fig. 5 e 7).
m
e analisadda com
Esta antena foi medida
o MFJ-269 (reesultados na Fiig. 6),
quanto à ressonâância, largura dee banda
e VSWR.
SWR e
Obtém-se baixos valores de VS
t
as bandas de
d HF.
ressonância em todas
Fig.8 - Parede do prédio em tijolo e cimento.

Esta antena
a
é capaz de
d operar em toddas as bandas WARC
W
(17 metroos com
dipolo
o físico e 12 m e 30 m com ppartilha de resso
onância com os modos
harmó
ónicos dos eleme
entos vizinhos, (éé necessário um sintonizador de antena
para WARC
W
de 12 e 30 metros) sendo uum ótimo exemp
plo a operação de TX na
bandaa dos 6 m com o 3ª modo ressonnante do elementto físico dos 17 metros
com sintonizador
s
de an
ntena. Uma caraccterística forte deste tipo de geomeetria de
antena está na sua bo
oa relação sinal ruído, caracterísstica comum às “wire”
antenas ainda que não tão excelentes ccomo as “delta lo
oop” ou as antenaas loop
magn
néticas, essas sim
m capazes de “rrejeitar” parte do
d campo eléctriico tão
respon
nsável pelo ruído
o captado, especiialmente em meiios urbanos densaamente
povoaados, onde o R.F
F.I. e QRM se rrevelam tão com
muns. Esta caracteerística
desta antena é essencial na radioastronnomia, sendo estaa uma surpresa reevelada
na recepção de sinaiss fracos (na orddem dos 1 a 5 mW)
m
após estes sinais
viajarrem milhões de quilómetros
q
aindda que com milh
hões de kW na origem,
o
mas que
q ao atravessare
em o imenso espa
paço se perdem um
ma enorme parte da sua
potên
ncia, resultando ne
estes escassos miiliwatt.
É o caaso da detecção de
d S-Bursts e L-Buursts da magneto
osfera de Júpiter.

Fig.4-Pormenor da bobina d
de carga

O ballun é de 1:1 caseeiro feito com cobre esmaltado de
d 2mm enroladdo num
núcleo
o de ferrite capazz de operar desde 160 m aos 6 metros.

Norm
malmente, usa-se para
p este tipo de detecção, duas ou
o mais antenas dipolos
d
horizo
ontais (com diferentes polariidades) perfeitaamente ressonanntes à
frequêência sintonizada
a no receptor de ra
radiotelescópio, em fase e afastadaas entre
si com
m uma distância equivalente
e
à do comprimento de onda, onde por sua
s vez
poderrão estar ligadas a um andar de filtltros de RF passaa bandas passa baaixoo e
a um bom LNA (Low Noise
N
Amplifier)..
Mas tudo
t
isto é verda
adeiramente dispeensável, quando ao usarmos esta antena
“bigodes de gato” ob
btemos leituras vvisíveis em espeectrogramas FFT
T (Fast
Fouriier Transform) se
em tratamento dee áudio DSP e ainda
a
por cima auudíveis
sem au
umento da amplittude da
áudio frequência em
m pós
tratameento digital (ver Fig.10).
F
As ban
ndas mais vulgaarmente
utilizad
das para a detecção de
S-Burstts (Short Bursts)) e LBursts (Long Bursts) da

Fig.5 - Mapa HRDloog.net de QSO´s DX realizados
r
com a anten
na instalada no sótão..
Fig.9- Radio Imagem de Jup
piter com a sua magnnetosfera

Jorna
al da AMRAD, n
nº 5 - Junho de 2013
2

Página:
P
2 de 4

magneetosfera de Júpiteer situam-se entrre a banda dos 17
7 m e os 10 m, m
mas na
verdad
de é perfeitamennte possível enconntrar bursts até mesmo
m
saindo dee HF e
entran
ndo em VHF nos 6, 4 e 2 metros.

L-Burrsts da magnetosfera de Júpiter, nna banda dos 15 metros com o reeceptor
ligado
o diretamente à antena bigodess de gato instaalada dentro do sótão,
directtamente, com o LNA
L
(sem pre-am
amplificar o sinal recebido nos terrminais
da an
ntena). Gostar de
d radioastronom
mia, assim bem como qualquerr outra
actividade dentro do radioamadorismo
r
o, implica não teemer o ruído; Maais até,
gostarr-se de ruído, aprender
a
a anallisar, a interpretar e compreender os
difereentes tipos de sina
ais e ondas.

1-Fernando Roque
MRAD
Sócio da AM
CAN CEPTT Categoria 1: CT7ABII
Licenciaturaa Artes Plásticas e Liceenciatura em Filosofia
Curso de Eleectrónica Analógica e Digital
Professor dee 3º Ciclo e ensino secu
undário
Formador
Contacto: ctt7abi@gmail.com ww
ww.qrz.com/db/CT7ABII
Fig.10 - Espectroograma da detecção d o L-Burst da magneetosfera de Júpiter.

A figu
ura 10 é uma cóópia da imagem no
n ecrã mostran
ndo o espectrograama de
audioffrequência de um
m dos meus radiootelescópios a opeerar na detecção de S e

Am
mplificaçãão paraméétrica em circuitos de
rád
dio integraados em tecnologia
t
a CMOS
João P. Oliveira1 e João Goes2
d aspetos maiss importante quee marca todo o processo evoluttivo da
Um dos
topolo
ogia de receptoores de rádio é a procura sisstemática de téccnicas,
config
gurações de circuuito e dispositivos que permitam incrementar
i
o seuu nível
de seensibilidade. Fooi assim considderado ser inco
ontornável evitarr-se a
amplificação de sinal entre a antena e o misturador, o que se traduziiu pela
introd
dução de um ampplificador de baixxo ruído (LNA) à entrada da caddeia de
recepçção. Também do ponto de vista do
d (factor de) ruído (referido à enntrada),
este amplificador
a
perm
mite reduzir subsstancialmente a influência
i
do facctor de
ruído quer do misturaddor quer dos outroos blocos constitu
uintes que se seguuem na
cadeiaa. Todavia esta redução só é efectiva desde que este amplifficador
dispon
nha de ganho aceeitável e que ele próprio não introduza demasiadoo ruído
(daí a sua designação dde LNA).
Tem-sse verificado ao llongo das últimaas três décadas, que a implementaação do
LNA, quer a nível da electrónica discrreta quer ao níveel do circuito inteegrado,
onversão de tenssão em
tem sido construída eem torno da trannscondutância (co
corren
nte) associada aoo transístor que é utilizado como elemento activo. Tratase, por isso, de um
m amplificador com transcondu
utância, cujo vvalor é
determ
minado pela corrrente de polarizaação do dispositiivo. O transístorr como
elemeento activo tornouu-se dominante e isto deve-se ao contínuo
c
incremeento de
desem
mpenho (quer no dispositivo de juunção bipolar qu
uer, principalment
nte, nos
transísstores de efeito-dde-campo, metal-óóxido-semicondu
uctor, MOS) ao nnível da
transccondutância mas, sobretudo, ao níível da frequênciia máxima de opperação
permiitida pelas mais rrecentes tecnologgias de circuito in
ntegrado. Por exeemplo,
em teecnologias CMOS
S muito recentess (e.g., 28 nm dee dimensão mínim
ma) a
frequêência de transiçãão (fT) transístor MOS já ultrapasssou a barreira ddo 200
GHz.
Todav
via, a utilização dde transcondutânccia não é a única opção para se traansferir
energiia de uma fonte ppara o sinal útil. Na realidade, essta transferência ppoderá
ser co
oncretizada atravéés da variação de um parâmetro dee um elemento reeactivo,

injectta energia no circuito através da alteração periód
dica da capacidade que
esta provoca
p
no conden
nsador variável. PPartindo do princcípio de conversaçção de
energia, as expressõe
es de Manley-R
Rowe estabelecem
m as relações entre
e
a
potên
ncia do sinal de entrada, vi(t), ppotência do oscilador local, vp(tt), e a
potên
ncia de saída vo(tt). Por exemplo, se a frequência de saída fo for igual
i
à
soma da frequência de entrada e da freqquência do oscilador, isto é fo = fi + fp, as
relaçõ
ões de Manley-R
Rowe permitem eestimar um ganh
ho de potência máximo
m
dado por G= fo / fi, e que não depeende da caracterrística do condeensador
variáv
vel.
Quando se pretende ob
bter um amplificaador sem converssão de frequênciaa, isto é
fo = fi, com fp = 2 fi, a estrutura ante
terior reduz-se ao
o que é designaado por
ampliificador paramétrico de “resistênciia-negativa” com
m degeneração, daado que
o circcuito devolve ene
ergia na frequênciia correspondente ao sinal de entrrada. É
possív
vel provar que, asssumindo uma caapacidade variáveel com valor méddio C0 e
fator de acoplamento M (associado aao sinal do osccilador local),
4
∅
, o ganho dee transdução máximo da estruutura é
2
aprox
ximadamente dado
o por,
com

,

em qu
ue GS e GL corrrespondem à adm
mitância da fontte de sinal e da carga,
respecctivamente. Salie
enta-se que é posssível, através de uma escolha adequada
de M e Co, obter ganho
os de transdução bbem superiores à unidade.
Tradicionalmente, estte tipo de amp
mplificadores utillizavam ‘varactoors ou
varicaaps’ baseados em
m díodos semicoondutores de junção PN inversaamente
polariizados [2]. Este
es dispositivos semicondutores apresentam, naaquelas
condições, uma capac
cidade dependentte da tensão aplicada. No entantoo, mais
recenttemente, têm sido investigadas estruturas altern
nativas que mellhor se
adaptam à tecnologia de
d integração basseada em disposittivos de efeito de campo
(CMO
OS), Figura 2.

Figu
ura 1 - a) Esquem
ma equivalente de um
u amplificador pa
aramétrico com vaaractor;
b ) modelo de ampllificador paramétrrico baseado em “rresistência-negativaa”.

poden
ndo um condensaador variável ser utilizado
u
para o efeito
e
[1]. Neste ccaso, o
parâm
metro que é alteraddo é o valor da caapacidade (e não a resistência) o qque faz
com que este tipo dde amplificação seja intrinsecam
mente “livre de rruído”.
Confo
orme se ilustra naa Figura 1, uma foonte de sinal variáável no tempo, vp (t)
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Figura 2 - Varactor de acum
mulação em tecnologia MOS;

Nestee tipo de disposiitivo, a tensão aaplicada no term
minal G (porta), que se
encon
ntra isolada por uma camada de óxxido de silício, permite controlar o nível
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de inv
versão (por depleção do substrato P e formação lam
minar) do canal en
entre os
outross dois terminais, ddreno e fonte.
Deste mecanismo resuulta o controlo doo valor de uma capacidade
c
equivvalente.
Na su
ua configuração m
mais simples, esttes dois terminaiss estão ligados enntre si,
transfformando o dispositivo num ‘varacctor’ que opera em
m modo de acum
mulação
de carrga.

mplificação param
métrica com, ou ssem, conversão de
d frequência annalisada
A am
aqui pressupõe
p
a existtência de um filttragem passa-ban
nda (LC) com facctor de
qualid
dade elevado.
22
20
fLO=10GHz, f i=7 GHz
z
fLO=40GHz, f i=30GHz
z

18
16

NF [dB]

14
12
10
8
6
4

Figura
F
3 - Princípiio de utilização de um varactor MOS
S num amplificadoor
param
métrico.

2
0
0

1

2

3

4

5
6
S1 [1/pF]

7

8

9

10

11

Figu
ura 6- Factor de ru
uído em função doo inverso da capaciidade do varactor MOS.
M

Todav
via, para frequências de operaçção mais baixas, é possível evooluir o
circuiito para um func
cionamento em teempo ‘discretizado’, [4], o que permite
p
dispen
nsar a utilização de filtros LC (cuuja a principal deesvantagem é ocuuparem
muitaa área de circuito integrado). Nestte modo de funciionamento, o varractor é
comu
utado entre dois esstados distintos coom valores de caapacidade diferenttes.

Referrências:

Fig
gura 4 - Amplificad
dor paramétrico MOS
M
com conversão
o de frequência.

Ilustraam-se nas Figuraas 3 e 4, a utilizaçção de um varacttor em tecnologiaa MOS
num circuito de connversão de frequuência com ganho, implementaddo em
tecnollogia CMOS de 1130 nm, [3]. O siinal do oscilador local, injectado aatravés
de M2, é suficientemennte forte para forrçar a variação periódica
p
da capaacidade
do varractor Mvar. O sinnal da antena é innjectado no circu
uito através de M1 e este
é sufiiciente fraco paraa não influenciarr o valor da capacidade do varacctor. É
neste contexto que a mistura com am
mplificação param
métrica ocorre em
m Mvar,
sendo
o o sinal de saída disponibilizado através
a
de M3. As estruturas ressoonantes
LC esstão sintonizadas de modo a que apenas
a
as três frequências envolviidas no
processso paramétrico eestejam presentess.
É posssível provar, [3],, que o ganho dee conversão (paraa frequência interrmédia
IF) paaramétrica para esste tipo de circuitto, é aproximadam
mente dado por,
|

|
|

,

|

em qu
ue S1 é a elasticiidade (inverso daa capacidade) asssociada ao condeensador
variáv
vel. As Figuras 5 e 6 indicam, com
mo exemplo, os níveis
n
ganho e facctor de
ruído que podem seer atingidos com
m este tipo de estrutura quanddo foi
implementada numa teecnologia CMOS
S de 130 nm. Con
nstata-se que é poossível
optim
mizar o desempenhho do conversor através de um co
orreto dimensionaamento
(dimeensões) do varactoor.
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Figu
ura 5 - a) Ganho dee potência em funçção do inverso da capacidade
c
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