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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
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