
             DELTA LOOP DUAL BANDA – VHF/UHF 

Antena de banda dupla por menos de um euro. 
Um artigo no electron do PA0PEV sobre uma antena delta de 6 metros deu-me a ideia de fazer um delta 
de 2 metros e 70 cm. O comprimento total do fio é de 207 cm (cabo do abajur) e o swr é de 1 por 1,5 por 
2 metros, o que eu acho que é bom o suficiente para experimentá-lo em 70 cm também. Para evitar que o 
loop delta de 70 cm encurte o loop delta de 2 metros, eu uso uma linha de alimentação aberta de 17 cm 
de comprimento e 1 cm de largura. 
Isso significa que o loop de 70 cm junto com a linha de alimentação tem um comprimento total de 103 cm 
e 2 metros atuam como uma linha de quarto de onda de alta impedância em curto. O loop delta de 2 
metros é para comprimentos de onda de 70 cm 3, o que resulta em uma alta impedância, de modo que 
todo sinal termina na antena certa. O SWR a 70 cm é melhor do que a 2 metros devido ao amortecimento 
do cabo. 
A base do triângulo de 70 cm consiste em um tubo de PVC (todos os materiais não condutores podem ser 
usados) de 25 cm de comprimento e 71 cm de comprimento por 2 metros. Um orifício de 3 mm foi 
perfurado a 1 cm das extremidades e 2 orifícios de 3 mm separados por 1 cm no meio. A antena é 
suspensa por um pedaço de fio de náilon. O cabo coaxial é soldado ao ponto de fonte de alimentação e 
fornecido com um anel de ferrite de uma fonte de alimentação de computador destruída que funciona 
como um filtro de corrente comum. 

 



 


