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1.INTRODUCCIÓ                 
Aquest treball que teniu davant consta d'una part teòrica i una part pràctica.
A la part teòrica he intentat explicar d'una manera clara i entenedora què són les ones, cóm
es comporten, quins efectes produeixen, quin tipus d'ones existeixen, quina utilitat tenen les
ones  electromagnètiques,  què  són  les  antenes,  com  es  col·loquen,  quins  tipus  d'antenes
existeixen,  com afecten les  ones  a la  salut...  Sovint  tots  aquests  conceptes  són complexos
d'entendre, per això he intentat que, a part d'explicar-los, siguin molt visuals, per tant, molts
dels  conceptes  que  trobareu  en  aquest  treball  estan  il·lustrats  per  tal  de  facilitar-ne  la
comprensió.
A  la  part  pràctica,  s'explica  bàsicament  com  es  construeixen  i  es  proven,  dues  antenes
casolanes que he construït a casa pel treball de recerca. A part d'això, també s'hi explica què
és una xarxa wifi, cóm connectar-s'hi, com comprovar-ne la senyal obtinguda per l'antena... Ve
a ser més o menys una guia dels experiments que he fet amb les antenes, per tal de que qui
vulgui ho pugui fer a casa seva.

Per  trobar  informació  per  el  treball  he  utilitzat  bàsicament  internet.  He  fet  una  recerca
d'informació,  me  l'he  llegit  i  he  intentat  plasmar  en  el  treball  allò  que  he  cregut  més
important i de més interès per mi i per qui ho llegeixi. També he utilitzat llibres de física,
química i òptica, sobretot amb els temes relacionats amb les ones. Això pel que fa a la part
teòrica.
Per  a  la  part  pràctica,  ja  fa  temps  que  existeix  la  xarxa  inalàmbrica  de  Palafolls  i  l'alt
Maresme,  muntada  per  AFINAT (Associació  per  al  Foment  i  la  Implementació  de  Noves
Arquitectures  Tecnològiques).  Jo   ja havia assistit  l'any passat  a xerrades  i  reunions que
aquesta  associació  realitzava  cada  cert  temps  per  tal  d'explicar  els  seus  projectes,  cóm
connectar-se, el material necessari... i fer que qui volgués hi pogués accedir. A partir d'aquí
m'havia interessat per el tema i havia llegit molt sobre wifi i sobre antenes. També m'havia
connectat a la xarxa amb antenes normals i corrents, però tenia ganes de construir-ne una jo
mateix.  Així  que  amb  la  informació  d'aquestes  reunions  i  alguna  guia  de  com  construir
antenes wifi baixada d'internet, vaig realitzar la part pràctica.
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2.LES ONES                  

Una ona és una pertorbació que es desplaça a través de l'espai i del temps que no transporta
matèria, però si que transporta energia. Es a dir, és una manera de transportar energia sense
utilitzar matèria directament per tal de fer-ho.

CARACTERÍSTIQUES DE LES ONES     

● Representació de les ones
Les  ones  són  moviments  vibratoris  harmònics  simples,  són  moviments  periòdics.  Un
moviment periòdic, és aquell que es repeteix cada cert interval de temps.
Un moviment  periòdic  podem dir  que és  oscil·latori  si  la  posició  del  mòbil  respecte  de
l'origen passa per un màxim i un mínim, es a dir, si fa un moviment d'anada i tornada, i
seguidament torna a començar. Un moviment semblant a aquest, seria el que realitza un
cos enganxat a una molla verticalment. Quan el separem del punt d'equilibri de la molla (el
punt en que es manté quiet) i el deixem anar, el cos va repetint contínuament el mateix
moviment, i el seu punt d'equilibri es troba exactament en el punt mig de la trajectòria que
recorre.  Si  representéssim  aquest  moviment  en  una  gràfica  de  la  posició  respecte  del
temps, obtindríem una gràfica coneguda per tots. Aquestes gràfiques venen donades per
funcions on intervenen sinus o cosinus i d'aquí que tinguin aquesta forma.

● Punt d'equilibri
Punt respecte del qual la ona vibra. És el punt mig entre el punt màxim i el punt mínim
d'una ona.
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● Longitud d'ona (λ)
És la distancia que separa dos punts d'una ona que estan en la mateixa fase o distància
entre el principi i el final d'un cicle, aquesta distància es medeix en metres (m) i pot anar
des  d'una  longitud  de  kilòmetres  fins  a  una  longitud  de  nanòmetres.  Depenent  de  la
longitud d'ona, direm que la ona és més enèrgica com més petita és aquesta longitud.

● Amplitud d'ona (A)
És la distància que hi ha des d'un màxim o un mínim d'una ona fins al seu punt d'equilibri.
També ho podríem definir com l'elongació màxima d'una ona. L'elongació és la distancia
que te un punt de la ona respecte la posició d'equilibri en un moment qualsevol i que ve
donat per la fórmula y= A⋅sin ⋅t  .
Depenent  de  l'amplitud  d'ona  direm  que  transporta  més  energia  com  més  gran  sigui
aquesta.

● Període (T)
És el temps que tarda la ona en descriure un cicle complet, o el que és el mateix, el que
tarda en tornar a estar en la mateixa fase. Es calcula en segons (s).
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● Freqüència (f)
És les vegades que una ona descriu un cicle complet per cada segon. Es calcula en Hertz
(Hz), en honor a Heinrich Rudolf Hertz ja que va ser el primer en demostrar l'existència de
radiació  electromagnètica,  o en cicles/segon,  que és  el  mateix.  La freqüència,  a més,  és

l'invers  del  període  f =
1
T .  Com  més  freqüència  tingui  una  ona,  més  energia

transportarà, perquè la seva longitud d'ona serà més petita ja que  c=⋅f , on c és la
velocitat de la llum (això només s'aplica a les ones electromagnètiques).

● Fase
És el moment en que es troba la ona, es a dir, és la posició que ocupa en un determinat
instant.  Aquestes  posicions  les  decribim  amb  graus.  Quan  la  ona  es  troba  en  el  punt
d'equilibri diem que està en fase 0o. Quan arriba al seu màxim diem que està en fase 90o.
Quan torna a passar pel punt d'equilibri diem que està en fase 180o. I quan passa per el
mínim diem que està en fase 270o.
Diem que dues ones, que han de ser de la mateixa freqüència, estan en fase si les seves
fases individuals, coincideixen en un instant concret i per tant en qualsevol instant. Si no
compleixen aquesta  condició  direm que les  ones estan desfasades.  Aquest  desfasament,
s'expressa  mitjançant  el  resultat  de  diferència  de  les  fases  de  les  ones  en un moment
determinat, per tant, el màxim desfasament entre dues ones, serà de 180o, que és quan les
ones podem dir que estan en contrafase. 

Ones desfasades

Ones en fase

● Velocitat de propagació
És  la  velocitat  en  que  una  ona  es  propaga  en  un  medi  determinat  i  que  depèn  de  la
naturalesa de la ona i del medi i dels obstacles que trobi en el seu camí. Així per exemple,
les ones electromagnètiques es propaguen aproximadament a 3 ·108 m/s (c = 299,792 Km/s)
en el buit i en canvi a l'aigua ho fan a 2,25 · 108 m/s.
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● Direcció de propagació
És la direcció cap on avança (es propaga) la ona.

● Front d'ones
Si  tenim un focus  productor  d'ones  en un medi  sense  obstacles,  la  superfície  (o  figura
geomètrica) formada per tots els punts a que arriba una ona al mateix temps i per tant en
la  mateixa  fase,  és  un  front  d'ones.  Qualsevol  front  d'ones  té  la  particularitat  que  es
converteix  en un centre  emissor  d'ones  de la mateixa velocitat  i  freqüència  que la ona
inicial, l'envoltant de les quals constitueix un nou front d'ones.

● Potència
Quantitat d'energia emesa per una ona per unitat de temps. Es mesura en watts.
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3.FENÒMENS PRODUÏTS PER ONES                
Les ones produeixen multitud de fenòmens. Donada la seva naturalesa ondulatòria, aquests
en determinats casos, poden ser difícils de comprendre.

Reflexió                                                          
Es dóna quan una ona no pot travessar un medi i llavors rebota, canviant de direcció. Es a
dir, es produeix una desviació de la seva trajectòria, com en el cas de la llum reflexada en un
mirall.  Aquest  fenomen  és  característic  de  la  llum.  Quan  un  raig  de  llum arriba  a  una
superfície, aquest es reflexa (rebota) i aquesta és la causa de que puguem veure tot allò que
ens envolta. El raig reflectit, mai serà tan intens com el raig incident, ja que la superfície on
es  reflexa  sempre  absorbeix  energia,  encara  que  sigui  poca.  Per  deduir  la  trajectòria  que
prendrà el raig resultant, haurem de tenir en compte les dues lleis de la reflexió.

1. El raig reflectit es troba en el mateix pla que el raig incident.
2. L'angle d'incidència i l'angle de reflexió són sempre iguals.

Esquema d'una reflexió i una imatge real d'una reflexió

Per tant, si un feix de rajos paral·lels es reflexa en una superfície llisa, els rajos resultants,
seguiran  sent  paral·lels  entre  ells,  es  tractarà  d'una  reflexió  especular.  En  canvi,  si  es
reflexen  en  una  superfície  rugosa,  els  rajos  resultants  prendran  direccions  diferents,  es
tractarà doncs d'una reflexió difusa.
Aquest fenomen té moltes aplicacions, sobretot en el camp de la òptica, amb els miralls.

                 
                         Reflexió especular                                                  Reflexió difusa

Pàg. 9



Refracció                                                        
Es dona quan una ona canvia d'un medi a un altre, llavors experimenta un canvi de direcció
degut a la diferència en la velocitat de propagació en els diferents medis. Per saber quanta
desviació es produeix, utilitzem l'índex de refracció (n), que és la divisió entre les velocitats de

la ona entre un medi i l'altre n=
v1

v2
.

Aquest és un altre fenomen característic de la llum. La refracció és la responsable de que al
mirar una canya en un vas d'aigua, ens sembli que aquesta està torta. Quan un raig de llum
travessa la superfície de separació entre dos medis transparents (que deixen passar la llum),
aquesta experimenta un desviament, que és el que anomenem refracció. Si el raig incideix
perpendicularment a la superfície, la refracció no es dona i el raig la travessa sense desviar-
se. Aquesta direcció perpendicular a la superfície la considerarem normal i a partir d'aquí
explicarem les lleis de la refracció.

Esquerra, l'esquema d'una refracció

Dreta, efectes de la refracció en un
llapis mig submergit en aigua

1. Si un raig de llum passa d'un medi amb més velocitat a un que en té menys, el raig
refractat es desviarà apropant-se a la normal.

2. En canvi, si el raig passa d'un medi més lent a un de més ràpid, el raig refractat es
desviarà allunyant-se de la normal.

3. La refracció és un fenomen reversible, ja que si un raig passa d'un medi a un altre i
després torna al primer, la direcció del raig, tornarà a ser la mateixa que la inicial.

4. Quan un raig incideix en la superfície de separació entre dos medis,  una part es
reflexa  i  l'altra  es  refracta.  Si  en el  segon medi  es  propag més  ràpid  que en el
primer, el raig refractat tendirà a allunyar-se de la normal. Si anem augmentant
l'angle d'incidència, arribarà un moment en que el raig refractat sortirà fregant la
superfície  de  separació  dels  dos  medis,  aquest  serà  l'angle  limit  de  refracció.  Si
l'augmentem, ja no es produirà refracció i la reflexió, doncs, serà total.

Aquest fenomen, té una gran aplicació en l'estudi de les lents i per tant en òptica.

Esquerra, un raig de llum passa d'un medi a un altre on es
propaga més ràpidament

Dreta, un raig de llum passa d'un medi a un altre on es
propaga més lentament

Si  anem  augmentant  l'angle
d'incidència,  el  raig  refractat  es  va
apropant a la superfície de separació
dels  dos  medis.  A  un  angle
determinat,  el  raig  refractat  passa
fregant  la separació dels  dos medis.
Si superem l'angle, el raig només es
reflexa
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Difracció                                                        
Es dóna quan una ona al topar amb un obstacle petit (igual o menor que la seva longitud
d'ona), canvia de direcció per tal de rodejar-lo. Aparentment sembla que les ones es dispersin i
es corbin,  rodejant l'obstacle.  Aquest fenomen es produeix per la interferència de les ones
entre  elles  i  s'atenua  fins  a  fer-se  inapreciable,  com més  gran  es  l'objecte  respecte  de  la
longitud d'ona.
Per exemple si fem passar un raig de llum per una reixeta petitíssima de dos forats, aquesta
quan arribi als forats intentarà passar pels dos. Si tenim en compte el front d'ones creat en
aquest moment, cadascun dels dos forats es convertirà en un emissor d'ones. Aquestes ones
que seguiran propagant-se  després  de  la  reixeta  interferiran  amb les  de  l'altre  forat  i  es
sumaran o s'eliminaran depenent de a la fase que es trobin.  Si recollim aquest resultats,
obtindrem imatges com aquestes.

A dalt, una difracció simple (com la explicada), una difracció amb una reixeta de cinc forats i una amb una
reixeta circular

A sota, altres tipus de difraccions
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Interferència                                                  
Es dóna quan dues o més ones es troben en el mateix punt de l'espai i es combinen, formant
una  ona  nova.  Aquesta  combinació  pot  ser  d'addició  (constructiva)  o  de  supressió
(destructiva).

➢ Interferència constructiva
Es produeix quan dues ones es troben i generen una nova ona a partir de les dues
anteriors. Si totes dues estan en la mateixa fase i tenen la mateixa longitud d'ona,
simplement  sumen les  seves  amplituds  d'ona (primera  imatge).  En cas  contrari,
sorgeix una ona que no s'assembla a les anteriors, que també resulta de la suma de
les anteriors (resta d'imatges).

  

➢ Interferència destructiva
Es produeix  quan dues  ones  que estan en contrafase  (desplaçades  180o l'una de
l'altra) i tenen la mateixa longitud d'ona es troben. Llavors la suma de les dues ones
és zero i per tant, es destrueixen l'una a l'altra (imatge de sota).
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Efecte Doppler                                               
Efecte que es produeix per el moviment relatiu entre la font emissora d'ones i el receptor. Un
exemple seria quan ve un cotxe cap a nosaltres (com a les dues imatges de sota) escoltem un
so més agut que quan no es mou respecte a nosaltres; i quan s'allunya, escoltem un so més
greu. Això es produeix perquè les ones es propaguen sempre a la mateixa velocitat  en un
medi, per tan, la seva longitud d'ona sempre és la mateixa, però si avancem cap a la font
emissora d'ones, llavors percebem les ones com si fossin de menor longitud, perquè conforme
les ones avancen, nosaltres avancem cap a elles i les distàncies s'escurcen.
Igual passa en cas contrari. Si nosaltres ens allunyem de la font emissora, llavors percebem
les ones com si fossin de longitud més llarga, perquè conforme elles avancen, nosaltres també
avancem a favor seu.
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4.CLASSIFICACIÓ DE LES ONES                       
Podem trobar  diferents  criteris  per  tal  de  classificar  les  ones,  per  quins  medis  es  poden
propagar i  com ho fan,  com és el  seu moviment...  I  d'aquí n'obtindrem els diferents tipus
d'ones que existeixen.

Segons el medi de propagació                      
Segons si aquestes ones es poden propagar en el buit o necessiten de la presència de matèria
per a poder fer-ho, es a dir, segons la seva naturalesa, distingirem entre ones mecàniques i
ones  electromagnètiques.  Aquesta  és  la  classificació  més  important  de  les  ones,  ja  que
aquestes es comporten de manera diferent i tenen unes propietats diferents, segons si són
mecàniques o electromagnètiques.

➢ Mecàniques
Les ones mecàniques necessiten d'un medi material per propagar-se (ones sonores,
ones a l'aigua, ones en cordes, terratrèmols.). Consisteixen en una vibració que es
transmet  de  partícula  en  partícula,  d'àtom  en  àtom,  però  sense  desplaçar  la
matèria. Per exemple en el cas del so, es transmeten vibracions a través dels àtoms i
molècules de l'aire, d'una a l'altra i d'aquesta a la següent, fins que nosaltres captem
aquesta vibració amb l'orella. D'aquí que aquestes ones no es puguin propagar en el
buit,  ja que l'absència de matèria no els  permet de transmetre aquesta vibració.
Com més  densitat  de  matèria  hi  ha  en  un  medi,  més  ràpidament  es  desplacen
aquestes ones, perquè com més densitat de matèria hi ha, menors són les distàncies
entre les seves partícules i per tant tarden menys temps en transmetre la vibració
d'una a l'altra, per això la velocitat del so és superior a l'aigua que a l'aire.

➢ Electromagnètiques
Les ones electromagnètiques no necessiten d'un medi material per propagar-se, ja
que consisteixen en la propagació d'un camp elèctric i un camp magnètic (d'aquí ve
el seu nom) variables que són perpendiculars entre ells i perpendiculars a la direcció
de  propagació  (imatge  de  sota).  Un  camp  elèctric  variable  produeix  un  camp
magnètic variable i un camp magnètic variable produeix un camp elèctric variable, i
així  es  complementen  mútuament  i  es  poden  propagar  en  el  buit  i  també  en
qualsevol  medi  material,  tot  i  que  en  els  sòlids  tan  sols  ho  poden  fer  les  ones
electromagnètiques més energètiques.  Són exemples d'ones electromagnètiques la
llum, els rajos UV, els infrarojos... A diferència de les anteriors, com més densitat de
matèria hi ha en un medi, més lentament es propaguen perquè troben més obstacles
a esquivar, per això en el buit és on les ones electromagnètiques es propaguen més
ràpidament.
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Segons la seva propagació                            

➢ Monodimensionals
Les ones es propaguen en una sola dimensió, en línia recta en una sola direcció com
les ones en una corda o una molla. Per tant els seus fronts d'ones seran paral·lels i
plans.

➢ Bidimensionals o planes
Les ones es propaguen en dues dimensions, com les ones al tirar una pedra en un
bassal. Els seus fronts d'ona seran circulars i concèntrics.

➢ Tridimensionals
Les ones es propaguen en les tres dimensions espacials, com per exemple el so. Els
seus fronts d'ones seran esfèrics i concèntrics.

Segons la direcció de propagació                

➢ Transversals
Les partícules vibren perpendicularment a la direcció de propagació.

➢ Longitudinals
Les partícules vibren en la mateixa direcció que la propagació. Aquestes ones també
són anomenades ones de pressió o de compressió. En són exemples les molles, el so i
les ones sísmiques de tipus P.
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Segons la seva periodicitat                           

➢ Periòdiques
La  pertorbació  (ona)  es  produeix  en  cicles  repetitius,  sempre  descriu  el  mateix
moviment ondulatori.

➢ No periòdiques
La pertorbació (ona) no es produeix en cicles repetitius o si ho fa, aquests cicles no
tenen les mateixes característiques els uns que els altres.

• Polsos
Ona aïllada, ona de durada molt curta, per exemple un sol fotó descrivint un
moviment ondulatori.
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5.LES ONES ELECTROMAGNÈTIQUES                    
Les  ones  electromagnètiques  les  classifiquem  segons  la  seva  freqüència  des  de  les  de
freqüència més baixa, que poden arribar a tenir longituds d'ona de diversos quilòmetres fins a
les de freqüència més alta, com els rajos gamma que són molt perillosos per a la salut, donada
la seva  gran energia.  El  conjunt  d'ones  electromagnètiques  és  el  que anomenem espectre
electromagnètic (a sota).

La llum, es a dir, el que nosaltres veiem, també són ones electromagnètiques. Són ones que
tan sols representen un petitíssima part de tot l'espectre  electromagnètic.  Per sobre de la
llum,  tenim els  ultra  violats  (UV),  els  rajos  X i  els  rajos  gamma.  Per  sota  hi  trobem els
infrarrojos,  les  microones  i  les  ones  hertzianes  (emissions  de  televisió,  ràdio,  telèfons
mòbils...).
Les ones electromagnètiques com ja he dit  abans, són ones transversals,  formades per un
camp elèctric variable i un camp magnètic variable que fan que no depenen del medi on es
troben  a  l'hora  de  propagar-se.  Això  unit  al  fet  que  les  podem  sumar  entre  elles
(interferències) els dona una gran quantitat d'aplicacions.

● Aquestes ones tenen moltes aplicacions importants en medicina. Tan en el tractament de
malalties, com en les operacions (làser), com en la detecció de malalties i fractures (rajos
X).

● Les ones electromagnètiques també ens permeten tenir un major coneixement de l'univers i
del món que ens envolta,  ja sigui per l'espectre visible,  com per els infrarojos,  com per
qualsevol altre tipus d'ona electromagnètica,  ja que cada tipus d'àtom emet ones d'unes
freqüències determinades quan els seus electrons tornen al seu estat fonamental després
d'haver estat excitats, depenent dels àtoms que tingui i les posicions que ocupin al voltant
de  l'àtom emetrà  a  una  freqüència  o  a  una altra.  Això  ens  permet  de  saber  de  quins
materials estan formades, per exemple, altres galàxies sense haver-hi d'anar, si coneixem
els espectres d'emissió dels àtoms que trobem a la terra.

● Una  de  les  aplicacions  més  interessants,  són  les  relacionades  amb  el  món  de  la
telecomunicació  (comunicació  a  distància).  Les  ones  electromagnètiques  ens  permeten
enviar i rebre dades a distància i sense necessitat de connexió física. Aquestes aplicacions
donen moltes possibilitats i segurament això és el que les fa tan interessants. Mitjançant
antenes,  podem enviar  dades  a  tot  arreu  i,  quasi  bé,  a  l'instant  ja  que totes  les  ones
electromagnètiques es propaguen a la velocitat de la llum. Per tant, ens permeten d'estar
assabentats de tot el que passa al món quasi bé a l'instant.
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6.F  ORMES DE CAPTACIÓ I EMISSIÓ D'ONES  
ELECTROMAGNÈTIQUES: LES ANTENES                      

Les  antenes  són  uns  aparells  que  ens  permeten  tan  emetre  com  captar  ones
electromagnètiques. Es a dir, amb el mateix disseny podem tan captar ones com emetre'n,
com fer les dues coses al mateix temps. Cada antena es dissenya per a captar una longitud
d'ona determinada o un rang de longituds d'ona similars entre elles, ja que les dimensions de
l'antena depenen en gran mesura de la longitud d'ona que es vulgui captar. Les mides de les
antenes i els seus elements variaran en funció de la longitud d'ona a captar.
Les antenes es basen en dos principis bàsics.

1. Qualsevol camp magnètic variable produeix un camp elèctric variable.
2. Quan  una  ona  d'una  certa  freqüència  incideix  en  un  conductor  crea  un  corrent  de  la

mateixa freqüència que la ona original.

Per  tant,  les  antenes  el  que  fan  és  transformar  una ona  en  corrent  elèctric  o  viceversa.
Simplement això. Llavors, posteriorment d'haver rebut la ona i haver-la transformat en un
corrent variable, necessitarem quelcom que ens descodifiqui la informació que contenia la ona
i que per tant conté el corrent elèctric, es a dir, una antena sola no ens serveix per a res si no
tenim quelcom que extregui la informació del que hem rebut. Així mateix no podem emetre
res amb una antena, si no tenim res connectat a ella que ens proporcioni aquella informació
que ha de ser emesa.
Aquesta informació s'introdueix a la ona de la següent manera. S'agafa com a base una ona
periòdica de la freqüència a la que s'ha d'emetre, s'agafa la informació que es vol transmetre i
es  sumen,  com  en  una  interferència  constructiva  qualsevol.  Això  produeix  una  ona  no
periòdica, però de la freqüència que ens interessa, gràcies a la interferència constructiva. Un
cop arriba al receptor, aquest n'elimina la ona base i n'extreu la informació.

Exemple de la suma d'informació a una
ona base
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7.TIPUS D'ANTENES                   

Existeixen molts tipus d'antenes, cadascuna de les quals va ser dissenyada en el seu moment
per a complir una funció específica. Per tant, no hi ha antenes bones o dolentes, simplement
cada una ha estat dissenyada per a exercir una funció concreta.

Les antenes es poden classificar de dues maneres, segons les direccions cap a on emeten les
ones o segons el tipus d'ones que emeten.

Per representar la zona coberta per una antena s'utilitzen uns gràfics plans que ens mostren
l'àrea  coberta  per  una  antena  tan  verticalment  com  horitzontalment  o  també  ho  podem
visualitzar en tres dimensions. L'antena se suposa el centre del gràfic i a partir d'aquí podem
observar la zona que cobreix. Per a la classificació de les direccions cap a on s'emeten les ones
de  les  antenes  s'utilitzen  els  gràfics  que  ens  representen  l'àrea  coberta  per  una  antena
horitzontalment (com si ho miréssim des de sobre) i es classifiquen en:

Omnidireccionals                                          
Són  les  antenes  que  emeten  en  totes  direccions  i  aproximadament  a  la  mateixa
potència en cada una d'elles, es a dir, que emeten cap a tot arreu i amb la mateixa
intensitat. Són útils quan no se sap des de quina direcció es captaran les ones emeses o
si aquestes en captaran des de totes bandes, com la majoria de les antenes emissores
de televisió i telèfon mòbil.  Per contra, si s'han d'utilitzar com a receptores hem de
tenir en compte que al captar en totes direccions, també capten interferències de totes
direccions, cosa que les fa menys efectives que altres tipus d'antenes.
Són  exemples  d'antenes  omnidireccionals  les  antenes  de  varilla  (com  la  d'un
radiocasset), l'antena 8+8 omnidireccional, les antenes de FM...

Patró de propagació de les antenes omnidireccionals, una antena 8+8, una de FM i una de varilla
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Sectorials                                                        
Aquestes antenes cobreixen una àrea que va dels 180o als 60o, es a dir, que cobreixen
un ampli sector. Aquestes antenes són molt útils quan sabem que les ones només es
captaran  des  d'unes  quantes  direccions  i  a  més  i  ha  una  quantitat  considerable
d'antenes  que les  volen captar,  com per  exemple  una antena de  televisió  local  que
només vol donar cobertura al seu poble col·locada als afores del mateix.
Aquestes antenes solen tenir una forma plana i sovint quadrada.  

Patró de propagació de les antenes sectorials i una antena sectorial

Direccionals                                                   
Les antenes direccionals cobreixen una àrea que va dels 60o als15o, són molt utilitzades
en les connexions punt a punt (entre una antena i una altra, sense donar cobertura a
ningú  més)  o  per  a  millorar  la  recepció  de  les  ones  emeses  per  una  antena
omnidireccional o sectorial. Aquesta segona és la més utilitzada, ja que en nombrosos
casos s'utilitza una antena que emeti cap a totes direccions i aquesta senyal es rebuda
per antenes direccionals que al tenir concentrada la seva capacitat d'emissió i recepció
en una àrea més petita fan que tinguin un guany de senyal molt més gran que una
antena no direccional, es a dir, que reben molt millor la senyal.
Són exemples d'antenes direccionals les antenes de televisió de les cases, anomenades
Uda-Yagi en honor als seus descobridors, les antenes fetes amb llaunes, les antenes
tipu helix....

Patró de propagació de les antenes direccionals, una antena Uda-Yagi, una de llauna i una tipus hèlix
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Parabòliques                                                  
Són les antenes que cobreixen una àrea més petita, menor de 15o. Són molt útils per a
les connexions a llarga distància ja que tenen un guany de senyal molt més gran que
qualsevol  altra  antena.  Són utilitzades per a la transmissió  i  recepció  de dades als
satèl·lits o a l'espai.

Patró de propagació de les antenes parabòliques i dos exemples d'antenes parabòliques
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Les  antenes,  segons  el  seu  disseny  i  forma  seran  capaces  d'emetre  un  tipus  d'ona
determinada. Es a dir, estaran polaritzades d'una manera diferent.

Verticals i horitzontals                                 
Com ja he explicat abans,  una ona electromagnètica consta d'un camp elèctric i  un
camp magnètic perpendiculars entre ells i a la direcció de propagació. Doncs bé, per
decidir com està polaritzada una antena ens fixarem en el camp elèctric. Si aquest és
paral·lel  al  terra,  direm  que  l'antena  està  polaritzada  horitzontalment  i  si  és
perpendicular al terra, direm que està polaritzada verticalment.
En moltes antenes, la seva polarització depèn de com es col·loqui l'antena. Per exemple
una antena de televisió d'una casa (una Uda-Yagi) capta ones horitzontals, però si la
giréssim 90o, captaria ones verticals.

Ona horitzontal                                     Ona vertical

Circular dreta i esquerra (RHCP i LHCP)                
Aquests dos tipus de polarització són els que utilitzen les antenes parabòliques i les
antenes d'hèlix. En aquestes dues polaritzacions el camp elèctric descriu un moviment
que seria com la forma d'una molla. Es a dir, que descriu circumferències al mateix
temps que va avançant en l'espai. Que sigui dreta o esquerra, dependrà de cap a on
descrigui les circumferències.

Si ve cap aquí serà Si ve cap aquí serà
circular dreta circular esquerra
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8.COM ES COL·LOQUEN LES ANTENES?                
Per poder transmetre d'una antena a una altra necessitem visió directa entre elles. Es a dir,
que no hi  hagin obstacles  (arbres,  edificis,  muntanyes)  entre  elles  (o  molt  pocs),  així  ens
assegurarem una bona comunicació. En aquest factor també hi influeix la freqüència de els
ones  que  volem  transmetre  ja  que  les  ones  de  menor  freqüència  interaccionen  poc  amb
l'entorn i  no s'atenuen gaire  (no perden força de senyal)  i  arriben lluny sense problemes.
Conforme va augmentant la freqüència la interacció amb l'entorn va en augment i les ones
s'atenuen molt més i no arriben tant lluny. Tot i així, això no és estrictament necessari ja que
les ones reboten (es reflecteixen) en multitud de superfícies, arribant a llocs on en teoria no
haurien d'arribar.  Les condicions climàtiques també són molt importants.  Si hi ha moltes
diferències de temperatura i per tant de densitat a l'aire, les ones es refractaran i canviaran
de direcció fent que arribin a llocs que semblen impossibles d'assolir. Això es dóna molt en
determinades èpoques de l'any o en determinades condicions, com la boira o la pluja, que al
afectar a la temperatura i la humitat de l'aire, modifiquen la trajectòria de les ones.
A l'hora de col·locar antenes, també haurem de tenir en compte el tipus d'antenes a utilitzar,
haurem  de  conèixer  la  seva  polarització  i  la  direcció  cap  a  on  emeten,  fixant-nos  en  les
necessitats  que  ens  exigeix  el  terreny,  la  seva  orografia  i  les  antenes  que  volen rebre  la
senyal.  També  és  important  fixar-se  en  la  potència  o  guany  de  les  antenes  a  utilitzar,
depenent de la distància que vulguem cobrir. Aquest guany pot venir donat en dB (decibels),
dBi o dBd.

Un decibel  és  una relació  de  potències  acústiques  o  elèctriques.  El  decibel  és  una unitat
logarítmica i és la dècima part del bel, que és menys utilitzat per ser una unitat massa gran.
El decibel no indica el valor absolut entre dues potències, sinó la relació entre elles, això és
molt pràctic en telecomunicació ja que sovint es treballa amb nombres molt petits i d'aquesta
manera es simplifiquen els càlculs. Aquest guany o pèrdua ve donat per la següent expressió.

El que normalment s'entén com a dB en antenes, són els dBm, decibels respecte d'un milivatt,
així a 0 dBm li corresponen un mW.

Tal com he dit abans, aquest guany també és pot donar en dBi, decibels respecte el guany
d'una antena isotròpica, així al guany d'aquesta antena li correspondrien 0 dBi. Una antena
isotròpica és una antena teòrica que emet en totes direccions i en la mateixa potència en cada
una d'elles, que és una cosa impossible a la pràctica.

També podem expressar aquest guany en dBd, decibels respecte a un dipol simple. Al dipol
simple  li  correspondria  0  dBd.  Un  dipol  simple  és  una  de  les  antenes  més  simples  que
existeixen. Consisteix en dues varilles col·locades en la mateixa direcció però sense tocar-se. A
cadascuna de les quals se'ls hi uneix cada part del cable d'antena. Són la base de les antenes
Uda-Yagi, que afegint-hi, més elements creen una antena direccional i de major guany.
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Tan  la  mesura  en  dBi  com  la  mesura  en  dBd  són  les  més  utilitzades,  donada  la  seva
semblança. Un dipol simple té un guany de 2.1 dBi o 0 dBd i una antena isotròpica té un
guany de  0 dBi  o  -2.1  dBd.  Com més  gran sigui  aquest  guany,  millor  qualitat  de  senyal
rebrem o emetrem i més lluny arribarà. Es a dir, com més distància vulguem cobrir amb una
antena, més alt haurà de ser el guany d'aquesta.
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9.ANTENES I SALUT                   
Últimament s'està  fent molt  ressò  de si  les antenes  de telefonia mòbil  i  altres  radiacions
electromagnètiques produeixen càncer en els humans. Doncs bé, no totes les ones són iguals i
per  tant,  s'han d'estudiar  per  separat.  La interacció  entre  una ona i  el  material  biològic,
dependrà sempre de la seva freqüència, ja que per trencar enllaços de molècules i àtoms o
excitar-ne  un,  es  requereix  una  longitud  d'ona  determinada  que  dependrà  del  tipus  de
molècules o àtoms. Es a dir,  tan sols una freqüència determinada podrà trencar un enllaç
molecular entre un àtom de carboni i un d'oxigen, i una altra freqüència determinada, podrà
trencar l'enllaç entre un àtom de carboni i un d'hidrogen.
L'espectre electromagnètic no tan sols està format per ones, les de molt alta freqüència com
els rajos X i els rajos  gamma, actuen més com a partícules  que no pas com a ones i  són
aquestes  ones  les  capaces  de  trencar  la  matèria  biològica,  com  per  exemple  les  cadenes
d'ADN.  Aquestes  ones  les  anomenem  ones  ionitzants.  La  resta  de  les  ones:  UV,  llum,
microones, mòbil, televisió, ràdio... no són ionitzants i per tant no són capaces de trencar el
material biològic.
Els  efectes  de  les  ones  sobre  els  humans,  dependran  també  en  gran  mesura  del  temps
d'exposició i de la intensitat de la ona. Per exemple els rajos ultraviolats, en una exposició
llarga, tots en coneixem els efectes. Però les ones de freqüència més baixa que aquestes, quasi
no interaccionen amb l'entorn i molt poc amb els éssers vius.  Les ones de llum a part de
reaccionar amb la nostra còrnia i  proporcionar-nos la visió,  tan sols  són capaces  d'excitar
algun electró en un àtom. Les microones, les ones de ràdio d'alta freqüència i els infrarrojos,
tan sols són capaços de produir algun augment de temperatura, però si no són en intensitats
molt elevades (com el forn microones), no són perceptibles per nosaltres. Les ones de menor
freqüència que aquestes quasi mai interaccionen amb el teixit viu.
Per tant, les ones electromagnètiques a les que estem exposats dia a dia, no produeixen cap
mena  de  càncer.  Això  ha  estat  corroborat  amb multitud  d'experiments  científics.  A  més,
existeixen lleis que limiten les exposicions i les intensitats d'emissió, per assegurar la salut de
tothom, com per exemple el nombre de radiografies que et pots fer en un any.
Tot i així, pot ser que tinguin algun efecte, tot i que nombrosos experiments ho corroborin,
cóm per  exemple  que  a  una determinada  intensitat  d'un camp magnètic  es  van observar
efectes en humans, però al doblar la força d'aquest camp, no es va observar res d'estrany, i
així en molts altres experiments. Malgrat això, hi ha gent que es queixa de mals de cap o
d'insomni des de que els hi han instal·lat una antena a prop de casa. Com tots sabem hi ha
gent sensible als canvis de pressió, que els poden provocar migranyes, mals de cap... Per què
no hi podria haver gent sensible a les ones electromagnètiques? Segurament es necessitaran
molts  més estudis  i  uns coneixements biològics  més profunds per a descobrir  cóm afecten
certes ones als humans.
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10.PRÀCTICA DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ANTENA DE 2.4GHz
(WIFI/WIRELESS)               

10.1.OBJECTIU                                            
En aquesta aplicació pràctica amb antenes intentaré establir  un enllaç wifi  amb la xarxa
inalàmbrica que hi ha muntada a Palafolls amb antenes casolanes construïdes per mi. En
aquesta pràctica vull demostrar que una antena no és una cosa tan complicada de construir
(si no volem uns resultats perfectes) i que a més podem obtenir bons resultats amb antenes
molt econòmiques.

10.2.PER QUÈ WIFI?                                  
Doncs bé, el wifi o wireless fidelity és un estàndard de comunicacions sense cables, es a dir,
que es realitza per mitjà d'ones. S'utilitza sobretot per a crear xarxes d'ordinadors, com si fos
la típica xarxa local feta amb cables, però en aquest cas, per l'aire. Es poden utilitzar tan per
interconnectar ordinadors per transmetre arxius com per oferir internet o d'altres serveis,
amb l'avantatge de que no requereix d'una connexió física.
Aquestes  comunicacions  es  produeixen  a  la  freqüència  de  2,425 Ghz  una freqüència  molt
semblant a la que utilitzen els microones i per llei només es permet emetre a una potència de
100mW com a màxim, per tant no suposen cap risc per a la salut. He triat aquesta freqüència
perquè  em  permet  de  fer  mesures  de  la  potència  de  la  senyal  obtinguda  amb  l'antena
mitjançant un senzill programa informàtic que va realitzant gràfiques d'allò que rep l'antena
(només de la força o intensitat de la senyal rebuda, no les dades concretes que s'envien).
I quines senyals rebo? Doncs bé, des de sol fer uns dos o tres anys, un grup d'aficionats a la
informàtica  i  a  les  comunicacions  sense  fils,  AFINAT  (Associació  per  el  Foment  i  la
Implementació de Noves Arquitectures Tecnològiques), estan muntant una xarxa inalàmbrica
lliure a l'Alt Maresme. Aquesta xarxa ja està força estesa tal com mostra aquest gràfic. Tot i
que no està actualitzat, ens dóna una idea bastant clara de com ha avançat el projecte.
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Juntament amb Pineda, Palafolls és on aquesta xarxa està més avançada i ja disposa de 19
punts d'accés o nodes inalàmbrics lliures, que són el que en podríem denominar els servidors
que és on ens hem de connectar. A més, la meva posició privilegiada respecte del poble em
facilita el poder-me connectar a la xarxa. Tot i que la distància que em separa és bastant
gran, puc captar una gran quantitat de nodes des de casa.

A molts d'aquests punts d'accés no hi tinc una visió directa, que en principi és imprescindible,
però tot i així la senyal m'arriba fins i tot del punt més allunyat de mi i sense visió directa, el
nax.palafollswireless.org, i que, paradoxalment,  és el punt d'accés del qual rebo una força de
senyal més gran i un dels pocs als que em puc connectar. Això deu ser degut a que les ones es
refracten a l'aire per les diferencies de densitat i temperatura d'aquest, i permet que les ones
m'arribin.

Situació de casa meva i del node nax.palafollswireless.org

Les proves de senyal de les antenes les he realitzat  bàsicament amb dos  d'aquests  punts
d'accés el nax.palafollswireless.org que està situat a la plaça de les Valls d'Ax sobre la torre de
vigia i el nsoler.palafollswireless.org que és un punt d'accés particular però que alhora forma
part de la xarxa lliure de Palafolls. Aquests noms o SSID són els noms que els identifiquen i
són els noms que ens apareixen a l'ordinador a l'hora de triar la connexió que volem establir.
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10.3.PREPARACIÓ                                      
Abans de tot l'imprescindible per a fer aquesta pràctica és comprar una tarja PCI wireless
(s'ha de col·locar amb la placa base dins la torre de l'ordinador) amb possibilitat de canviar
l'antena, que tingui un connector que es cargoli a la tarja i que ens permeti de posar la nostra
antena casolana (la meva tarja és una Dlink AirPlus G+ DWL-G520+). L'antena que vindrà
amb la tarja és bastant dolenta (la meva no aconseguia captar quasi cap tipus de senyal) ja
que és omnidireccional i molt petita i no ens serveix per a fer enllaços de llarga distància ja
que ens interessa que sigui direccional, com més millor però sense passar-nos ja que llavors
seria molt complicada d'apuntar adequadament. Aquesta tarja ens servirà per fer arribar a
l'ordinador allò que l'antena recull, per a fer els gràfics i a més poder aprofitar els serveis de
la xarxa com internet.

Esquerra, tarja PCI wireless col·locada dins la torre de l'ordinador
Dreta, comparació de la mida de l'antena de fàbrica amb un mòbil

La segona cosa important, és comprar aproximadament un metre de cable d'antena. Com de
més bona qualitat sigui millor, ja que perdrem menys senyal pel cable, però serà més car.
També ens haurem de fixar bé en quin tipus de connector utilitza la nostra tarja, per tal de
col·locar el connector apropiat al nostre cable (en el meu cas es tracta d'un SMA-m femella).

€Aquests connectors són bastant cars (uns 5  cada un) per tant millor deixarem que ens munti
el connector en el cable el nostre botiguer (no fos cas que trenquéssim el connector, ja que és
molt petit i consta de tres peces) A partir d'aquí ja podem muntar les antenes que vulguem,
posa'ls-hi el cable i endollar-lo a l'ordinador.

            Cable d'antena                                 Connector SMA femella                                      Cable muntat
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10.4.PROCÉS DE CONNEXIÓ                   

Abans d'explicar les pràctiques amb les antenes crec que seria important explicar com realitzo
les connexions amb l'antena. Primer de tot i el més important és enroscar l'antena a la tarja
PCI.

Cable endollat a la tarja wifi
(darrera la torre de l'ordinador)

Llavors engeguem l'ordinador i  pot ser que ens aparegui un missatge dient-nos que hi ha
xarxes disponibles per a connectar-s'hi. En aquest cas, premem al missatge i triem la xarxa
on ens volem connectar i fem doble clic i ja està. Si la connexió es realitza bé ens apareixerà
un missatge informant-nos de que estem connectats.

 
Ens apareixerà així

Si hi fem doble clic veurem que, efectivament, estem connectats

Pot ser que en aquest missatge se'ns informi de que la connectivitat és limitada o nul·la, es a
dir,  que  el  punt  d'accés  no  ens  ha  assignat  correctament  tots  els  números  que  ens  ha
d'assignar per tal d'establir correctament la connexió. La IP, la máscara de xarxa, el DNS...

Ens apareixerà així

Si hi fem doble clic veurem que la connexió no s'ha realitzat
correctament
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Tan si no apareix el primer missatge com si la connectivitat és limitada, llavors ens haurem
de plantejar de reorientar la nostra antena per obtenir una potència de senyal més bona. Per
fer això, obrirem el NetStumbler.

El NetStumbler és un programa que realitza gràfiques de la potència de la senyal
rebuda per l'antena respecte del temps. La potència de la senyal ve donada en dBm
(decibels respecte d'un mW, miliwatt). Va des de -100 (la pitjor) fins a 0 (la millor i
també impossible d'aconseguir,  ja que seria la perfecció).  A nosaltres ja ens val
amb una senyal de -80 o fins i tot a vegades funciona a -85.

Tan bon punt  obrim el  programa pot  ser  que a l'esquerra  ens  apareguin  diferents  punts
d'accés.

Si  no n'apareix  cap mourem l'antena fins  que en capti  uns quants.  Llavors  observem les
gràfiques dels diferents punts d'accés i ens quedarem amb el que hagi donat una senyal més
alta. Observant aquest gràfic, anirem movent l'antena fins a obtenir una senyal estable (que
es mantingui constant, sense talls) i com més alta possible del punt on ens volem connectar i
fixarem l'antena en la posició que la tinguem.

Senyal estable                                Senyal inestable
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Com que el NetStumbler anul·la el programa del Windows que ens permet connectar a la
xarxa, el tancarem. Llavors ens apareixerà el missatge on diu que hi han xarxes disponibles
per  connectar-nos,  l'obrirem,  triarem  la  que  ens  havia  donat  millor  senyal  i  ens  hi
connectarem.

Procés de connexió                                                      Ja estem connectats

Si la nostra tarja de xarxa disposa d'un programa específic  per a connectar-se,  el podrem
utilitzar per connectar-nos sense haver de tancar el NetStumbler,  per tal  de poder fer un
seguiment més exhaustiu de la connexió ja que per exemple, segons canvia la temperatura a
l'exterior, he de reorientar l'antena perquè al no tenir visió directa del punt on em connecto,
això vol dir que les ones es refracten a l'aire i quan aquest canvia de temperatura, canvia la
seva refracció i no m'arriben igual.

Aquest és el programa que duia la meva
tarja wifi de sèrie
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10.5.LA PRIMERA PROVA                       

La meva primera antena va ser una antena de les denominades Uda-Yagi, de vuit elements
(un reflector, un excitador i sis directors). El disseny i construcció d'aquesta antena és molt
simple.  Per  a  construir-la  he  seguit  els  passos  d'en  David  Garcia  González  de  Canary
Network,  l'associació  d'usuaris  wifi  de  les  illes  Canàries
(http://canarynetwork.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2),  que  ho
expliquen molt bé.

Quan tenim el disseny (aquest de sobre), comencem a tallar les varilles de coure a les mides
demanades  (imatges  de  sota).  Jo  no  vaig  poder  trobar  varilles  adequades  per  a  la  meva
primera antena i ho vaig acabar fent amb un cable de coure molt gruixut i tot d'una peça
(massís) que s'utilitza com a cable de terra, que més o menys era com una varilla, però tenia
l'inconvenient de que estava tort i  no es podia acabar de posar recte i que no complia les
mides del disseny original. Feia 2 mm de diàmetre quan n'hauria de fer 3.

Quan  tenim això  enllestit,  marquem en un llistó  de  fusta  de  2x2cm les  marques  per  on
haurem  de  passar  les  varilles  (segons  l'esquema  inicial)  i  perforem  amb  el  trepant.
Seguidament col·loquem les varilles al seu lloc i les encolem perquè quedin ben fixes, sobretot
hem de vigilar de que quan col·loquem els dos trossos que fan d'excitador que no es toquin. La
millor  manera per  aconseguir  això és  posant  en un dels  trossos,  una bona gota de cola i
deixar-la assecar. Un cop seca, introduïm els dos trossos i segur que no es toquen.
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             Llistó de 2x2 amb els forats fets                                                                 Antena muntada

Un cop seca, unim cada part del cable amb cada banda de l'excitador, i ja està, ja la podem
anar a provar. L'ideal, seria que rematéssim aquesta unió amb una punta d'estany.

Detall de la unió de les diferents
parts del cable a l'excitador de
l'antena

Connectem l'antena a l'ordinador i obrim el NetStumbler, i oh! Sorpresa! Resulta que l'antena
realment funciona, sembla mentida que ho pugui fer. Veiem uns gràfics verds (a sota) que ens
mostren que el punt de connexió que ens dona més senyal és el nax.palafollswireless.org per
estrany que sembli, perquè és el que està més lluny de casa meva, com ja he comentat abans.

Ens dona una senyal entre -85 i -80 dBm, es a dir, la senyal justa per a poder-se connectar.
Ho provem i es connecta. Definitivament l'antena funciona, i puc navegar per internet. L'únic
problema es que per a rebre aquesta senyal he de col·locar l'antena amb la finestra oberta (a
sota) per tal d'evitar les interferències de la doble capa de vidre, que atenua les ones; cosa no
gaire pràctica a l'hivern.
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10.6.MILLORES                                           

Realment la meva primera antena no era cap meravella. Estava realment torta i el forats per
on passaven les varilles estaven desalineats. Per tant, vaig decidir que l'havia de desmuntar,
posar més rectes els elements de l'antena i tornar-la a muntar. Perquè quedés més paral·lela,
vaig decidir que en comptes de fer forats al llistó de fusta, agafaria un llistó més ample i més
pla i hi enganxaria els elements a sobre, per assegurar-ne el paral·lelisme.

Diferents vistes de l'antena reconstruïda

Aquesta modificació de la meva primera antena, va resultar que rebia més senyal, tal i com
demostra la gràfica de sota, però seguia sent complicada d'orientar correctament i  amb la
finestra tancada no acabava de funcionar.

Llavors em vaig plantejar de fer-li una altra millora. Fixant-me en el disseny de les antenes
parabòliques, se'm va acudir de construir una paràbola per la meva antena. Vaig construir
una  paràbola  en  un  full,  agafant  les  mides  necessàries  per  construir-la  perquè  el  focus
d'aquesta fos l'element excitat de l'antena i que per tant totes les ones que rebotessin a la
paràbola, anessin cap a l'element que rebia les ones, per tal d'aconseguir una millor qualitat i
força de la senyal obtinguda. Llavors vaig tallar una xapa d'alumini d'una amplada superior a
la  meva  antena  i  amb l'ajuda  d'un  pot  li  vaig  donar  la  forma  de  la  paràbola  que  havia
dibuixat. Llavors li vaig fer dos forats en el centre i la vaig collar a l'antena i a més, li vaig
afegir  un  suport  fet  amb  peces  d'un  antic  Meccano per  si  li  volia  fer  un  suport  de  tub
posteriorment.

Detall del dibuix de la paràbola que vaig utilitzar com a
model per construir l'antena
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Diferents vistes de l'antena acabada i la seva col·locació

La vaig col·locar i la vaig provar. Va resultar ser molt millor que l'anterior. No necessitava
una orientació tan precisa ja que la paràbola s'encarregava de recollir una quantitat d'ones
més gran que no pas quan tenia solament la varilla de coure i a més la senyal rebuda era més
forta (a sota).
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10.7.LA MEVA SEGONA ANTENA          
La meva segona antena va ser una de les que denominen d'hèlix (hellical antenna). Per a la
construcció  d'aquesta  antena  vaig  seguir  els  passos  del  Dr.  Remco  den  Besten
(http://helix.remco.tk/).
Primer de tot hem d'aconseguir el material necessari.

● Un tub de PVC de 40 mm de diàmetre
exterior

● Una làmina de coure

● Una làmina d'alumini

● Cable  de  coure  massís  de  2mm  de
diàmetre

● Cola bastant forta

Quan ja ho tenim tot a punt, comencem a muntar l'antena seguint les instruccions que ens
mostren aquestes imatges. Les mides del triangle, del quadrat reflector i de la separació entre
les voltes del cable.

Per tal de que el cable tingui la forma correcta, dibuixem en un full un rectangle on el costat
gran mesuri tan com el perímetre del tub (π·d = 3.14 x 40 = 125.6 mm) i el costat petit com la
separació  entre  cada  volta  de  cable  (33  mm).  Quan el  tenim dibuixat,  tracem una de  les
diagonals. Dibuixem tants rectangles de costat com voltes volem que doni el cable al tub de
PVC (com més voltes més potent, però també més gran). Jo en vaig fer vuit. Quan tenim el
dibuix acabat, l'enganxem sobre el tub amb cinta adhesiva (com a la imatge). Ara per col·locar
bé el cable tan sols hem de fer que coincideixi amb les diagonals que abans hem dibuixat.
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Per fer-ho bé,  primer vaig enganxar ben fort un dels extrems de cable a la seva posició,  i
llavors, un cop seca la cola, posant el tub en un cargol de banc, vaig anar enganxant volta a
volta el cable. Quan tenim tot el cable ben enganxat, enganxem sobre el tub el triangle de
coure que prèviament hem tallat i hi posem una punta de soldadura per unir-lo amb el cable.
Finalment enganxem el tub de PVC perpendicularment i al centre de la planxa d'alumini que
farà de reflector.
Per unir l'antena al cable d'antena que va fins l'ordinador vaig fer un forat de la mida del
cable al reflector, fent que aquest forat quedés ben a prop de l'inici del triangle. Llavors pelant
el cable, hem d'aconseguir tenir la malla (la part platejada de dins del cable) connectada al
reflector d'alumini i el nervi (part del centre del cable) a l'inici del triangle, però sense que es
toquin l'un amb l'altre.

Detall de la unió del nervi del cable al triangle de coure

Aquesta antena dona uns resultats increíbles. Amb la finestra tancada rep la senyal sense cap
problema tot i que solament de nax.palafollswireless.org . A vegades fins i tot em puc conectar
amb la persiana baixada. Això segurament es degut a que l'antena envia les ones circulars i
no horitzontals com l'anterior antena.

Antena acabada i senyal rebuda
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11.CONCLUSIONS               

CONCLUSIONS DEL TREBALL              
➔ Construir una antena que funcioni més o menys bé, no és una cosa tan complicada i a més,

€tampoc surt gaire car. Bàsicament el preu de les antenes que he construït és de 6  per el
cable i el connector, i dos o tres euros per a la resta del material de l'antena.

➔ Les antenes de les botigues tenen uns preus desorbitats.  Dacord que les seves antenes
compleixin les mides a la perfecció i que per tant funcionin millor, però jo he aconseguit
uns  resultats  satisfactoris  amb  les  meves  antenes,  que  serien  comparables  als  d'una

€antena de més de 60 .

➔ La teoria del funcionament de les antenes i les fórmules que defineixen els seus camps de
radiació, són coses molt complexes i per tant, no hi he entrat en detall en aquest treball.
Un exemple seria a fórmula del camp radiat per una antena lineal uniforme, que seria així:

E= j  A= j  Az sin = j 
 e jkr
4 r

Ih sin u 
u

sin 

➔ Les  fórmules  que  descriuen  les  ones  i  alguns  dels  seus  efectes,  sobretot  en  les  ones
electromagnètiques, també són molt complexos. Per descriure certs fenòmens, hauríem de
tenir en compte la teoria quàntica, ja que les ones electromagnètiques actuen com a ones i
com a partícules al mateix temps, i això produeix efectes difícils de comprendre.

➔ Les ones quasi mai segueixen la direcció teòrica que haurien de seguir i arriben als llocs
menys esperats, com a casa meva. Sobretot el més estrany, és que jo mai apunto l'antena
cap al centre de Palafolls que és on hi han tots els nodes, sinó cap als afores i n'obtinc una
senyal millor. Fins i tot un dia, orientant l'antena 90o més a l'esquerra d'on hi ha els nodes,
també m'arribava senyal.

➔ Les  antenes  amb  polarització  circular  tenen  més  capacitat  de  penetració  que  les  de
polarització horitzontal o vertical, tal cóm demostren les meves pràctiques.

VALORACIONS PERSONALS                 
El treball ha estat interessant, en un principi, pensava que seria més complicat d'acabar del
que ha estat. L'únic en que he anat una mica just ha sigut en el temps que he necessitat per
fer-lo, tot i que m'han sobrat alguns dies.
Més o menys hi he pogut introduir tot el que volia i a més m'ha servit per a poder fer una cosa
que feia temps que em ballava pel cap, construir antenes de wifi. Tot i que m'hauria agradat
d'haver tingut més temps per a fer més antenes, no he pogut, però estic satisfet del treball
que he fet.
Trobo que és un treball que pot ser útil perquè pot servir de manual tan per una persona que
es vulgui connectar a una xarxa wifi,  com per una altra que vulgui construir antenes i no
sàpiga com fer-ho o cóm comprovar si funcionen o cóm construir-les, com per qui vulgui saber
com funciona a grans trets una antena, com per qualsevol altra persona que s'interessi per
aquests temes.
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