
Antenele magnetice și temperatura. 
          YO4UQ – Cristian Colonati 

 

 Nu este o noutate variația frecvenței de rezonanță cu temperatura la orice antenă de unde scurte odată 

cu modificările de temperatură. Dilatarea sau contracția elementelor metalice, fir sau țeavă, din care este 

construită antena duc la lungirea sau scurtarea acesteia și implicit la modificarea frecvenței de rezonanță. La 

antenele simple, fir lung sau dipol dar și la altele, corecția modificării raportului de unde staționare SWR (văzută la 

ieșirea din transceiver) odată cu modificarea frecvenței de rezonanță se face de obicei din ”antenna tuner”. Dacă 

lărgimea de bandă a antenei este suficient de largă și SWR-ul se menține sub 1:2 pe toată banda sau măcar pe o 

mare parte a acesteia nu este nevoie de ”tuner”. 

 Aceiași modificare de frecvență de rezonanță și SWR, odată cu modificarea temperaturii care este 

semnificativă de la vară la iarnă, se manifestă și la antenele Yagi directive cu mai mule elemente. Măsurătorile 

făcute, cu câțiva ani în urmă, pe antena directivă cu trei elemente a regretatului nostru prieten Dan YO3ZA (sk) au 

confirmat acest fenomen. 

 Prezenta intrevenție încearcă să pună în evidență comportarea la variațiile de temperatură a unei antene 

magnetice care are o lărgime de bandă foarte îngustă de ordinul zecilor de kHz. Un experiment simplu va aduce la 

cunoștință elementele calitative și cantitative ale acestui fenomen precum și propuneri de soluții pentru 

rezolvarea problemei. 

Elementul de măsurat a fost antena magnetică din dotare 

care are următorii parametrii constructivi: 

- Antenă circulară din țeavă de cupru cu diametrul țevii de 22mm. 

- Diametrul antenei circulare de 110cm lungime 346cm. 

- Condensatorul variabil de acord cu vid 5 ÷ 250pF / 5kV. 

- Condensatorul este montat la partea superioară a antenei. 

- Atacul de alimentare cu cablu coaxial de 50 ohmi RG58 se face la 

partea inferioară a antenei de potențial nul de RF. 

- Acordul antenei cu CV-vid se face prin telecomandă cu un motor 

de curent continuu 3 ÷ 12V cu 0,5rot/min și contolul capului de 

cursă cu limitatori. 

- Variația CV asigură o acoperire a spectrului radio între 7 și 

18MHz adică benzile de 7, 10, 14 și 18MHz. 

 Antena a funcționat pe balconul apartamentului cu fața la 

west și a avut soare toată după amiaza. Măsurarea evoluției 

temperaturii  și a parametrilor de funcționatre ai antenei s-a făcut 

între orele 13.30 la 20.30 cu eșantioane de valori ridicate din 

jumătate în jumătate de oră. 

Măsurătorile au fost făcute cu aparatele din dotare care 

chiar dacă nu sunt de laborator au relevat cu suficientă precizie 

evoluția fenomenului. 

Prelevarea temperaturii la nivelul buclei principale din 

țeavă de cupru s-a facut cu o sondă de temperatură din setul unui multimetru care a relevat cu suficientă precizie 

valoarea acesteia. De fapt, după cum vom vedea, nu este necesară valoarea absolută a temperaturii la un moment 

dat ci numai diferența de tempertură între începutul și sfârșitul măsurătorii. 

Evoluția parametrilor de funcționare ai antenei au fost culeși pe tot intervalul de măsurătoare cu 

analizorul vectorial miniVNA și sunt prezentați in tablelul alăturat. 



 

ora temp Cº f [KHz] SWR |Z|ohmi RL [dB] Faza Rs ohmi |Xc| ohmi 

13.30 34 17.955,736 1,05 48,88 32,86 119,82 48,85 1,93 

14.48 37.5 17.889,120 1,06 48,51 30,83 122,29 48,45 2,33 

15.30 39 17.885,296 1,07 48,33 29,74 121,41 48,25 2,68 

16.00 40 17.884,456 1,07 48,22 29,40 122,46 48,14 2,76 

16.30 40 17.883,120 1,08 47,91 28,11 122,99 47,80 3,16 

17.00 38 18.008,032 1,08 47,78 28,46 122,04 47,69 2,88 

17.30 35 18.018,008 1,07 48,26 29,40 121,59 48,18 2,78 

18.00 34 18.019,400 1,05 48,61 31,63 122,54 48,56 2,15 

18.30 29 18.025,432 1,03 49,00 35,79 124,05 49.08 1,32 

19.00 27 18.039,352 1,03 49,15 36,91 126,86 49,14 1,12 

19.30 26 18.053,040 1,02 49,52 38,26 131,14 49,51 1,11 

20.00 26 18.059,168 1,04 48,84 35,15 131,96 48,83 1,27 

20.30 25 18.063,088 1,03 49,06 36,61 131,03 49,05 1,11 

 Modificările parametrilor electrici cu temperatura nu se petrec simultan datorită inerției termice a părții 

mecanice a antenei. Totdeuna va exista un decalaj în timp între temperatura măsurată la suprafață și modificările 

de dimensiune (dilatare sau contracție) care implicit conduc la modificările parametrilor electrici de RF. Este 

adevărat că toate elementele metalice ale antenei inclusiv condensatorul variabil cu vid contribuie la modificarea 

parametrilor electrici. Din tabel se obsevă că cel mai important parametru care s-a modificat cu temperatura a fost 

frecvența de rezonanță. Adaptarea făcută cu buclă Faraday nu a influențat semnificativ valoarea SWR și a celorlați 

parametrii cu temperatura și frecvența. Elementele cantitative devin în acest caz interesante: 

- diferența de temperatură cea mai mare înregistrată a fost de 40°C - 25°C = 15°C între orele 16.30 și 20.30. 

- diferența cea mai mare de frecveță la aceste temperaturi a fost de 18.063,088 – 17.883,120 = 179,968 kHz 

adică rotund 180 kHz, valoare care reprezintă o deviație de frecvență deosebit de mare. 

- variația specifică de frecvență cu temperatura se situează la valoarea de 180kHz / 15°C = 12kHz/°C. 

În seara precedentă măsurătorii am lasat antena acordată în zona de telegrafie a benzii de 18MHz, foarte 

aproape de capătul benzii 18.064kHz, iar a doua zi la prânz era ieșită total din bandă. Atunci m-am hotărît să fac 

această măsurătoare cantitativă. În continuare o scurtă prezentare a efectuării calculelor: 

Din clasica formulă învățată la fizică în primii ani de liceu care tratează fenomenele de dilatare avem: 

𝑙 = 𝑙0[1+∝ (𝑡 − 𝑡0)] unde: l este lungimea finală, l0 lungimea inițială, α coeficientul de dilatare iar t-t0 

diferența de temperatură între cele două măsurători. De aici vom determina în mod cât se poate de simplu 

variația specifică de frecvență cu temperatura pentru acestă antenă magnetică din cupru utilizată la frecvența de 

18MHz. Datorită măsurătorii făcută la o scădere de tempertură este vorba de o contracție dimensională. Valoarea 

absolută a acesteia este: ∆𝑙 = 𝑙0. ∝. ∆𝑡 unde perimetrul antenei 𝑙0 = 110.3,14 = 346𝑐𝑚, 𝛼 = 17. 10−6 pentru 

cupru, iar diferența de temperatură a fost de 15°C. Calculând avem: ∆𝑙 = 346.17. 10−6. 15 = 0,882𝑚𝑚 adică mai 

puțin de 1mm contracție dimensională. Diferența de frecvență în același interval dimensional (vezi tabel) a fost:  

  Δf=18.063,088-17.883,120=179,968≈180kHz. 

Rezultă două valori specifice semnificative: 

- Variația frecvenței cu temperatura care este de 180kHz / 15°C = 12kHz/°C 

- Variația frecvenței cu dimensiunile care este de 180kHz / 0,882mm = 204kHz/mm 

În loc de concluzii se recomandă realizarea unui acord de la distanță pentru condensatorul variabil al 

antenei magnetice atunci când aceasta nu se află la îndemână pe balcon sau pe o terasă pentru a face manual 

corecția frecvenței. Valorile specifice depind mult de material, forma constructivă și frecvența de lucru. O variație 

dimensională de 1mm are o influență diferită la 3,5MHz față de 21MHz. Pentru frecvențele înalte diferențele între 

iarnă și vară pot fi semnificative. Toate măsurătorile au fost făcute păstrând capacitatea de acord nemișcată, 

influențată eventual numai ca parte a procesului termic. 


