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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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