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1. Referințe documentare. 
Acesta constă dintr-un transformator toroidal care cuprinde un miez de ferită, o înfășurare secundară 

(desingur bucla principală), precum și un număr de înfășurări de sârma izolată pe circuitul primar alimentat de 
transceiver. Coaxial se conectează la acesta din urmă. Ca și în cazul celorlalte metode de cuplare, ferita este 
instalată pe bucla principală la punctul opus condensatorului de acord. Această metodă de cuplare are doar 
două variabile simple: tipul de material ferită, precum și numărul de înfășurări secundare.  

Evident, cu miez de ferită care trebuie să fie suficient de mare pentru a se potrivi peste tubul din care 
este făcută bucla principală (și articulațiilor cotului în cazul antenelor octogonale, dacă este cazul), precum și 
pentru  a putea găzdui numărul necesar de spire în primar. Atenţie la calitatea miezului pentru frecvenţa la 
care se foloseşte. 

Deoarece este un  transformator 1:N, N trebuie să fie ales astfel încât 50 / N2 = Z impedanta buclei de 
la punctul în care transformatorul a fost instalat pe buclă (presupunand 100% a eficienței = pierderi de 0%). În 

schimb, odată N a fost găsit, acesta oferă raportul de impedanță corect pentru coaxial iar atunci știm şi 
impedanța buclei. 

Ca o variantă multiband pentru adaptarea fină cu ajutorul torului de ferită se propune un 
transformator cu raport de transformare variabil prin selectarea numărului de spire în secundarul torului de 
ferită pentru situaţia în care antena este folosită în sistem multiband şi pentru determinarea celui mai bun 
raport de unde staţionare în fiecare bandă. Transformatorul poate realiza cuplajul între impedanţa foarte 
redusă a buclei principale şi cablul coaxial de 50 ohmi. G4FON care descrie acest sistem propune un tor FT140-
43 cu cele trei poziţii ale comutatorului pentru 5, 7 şi 9 spire funcţie de frecvenţă şi SWR minim. Se pot face 
încercări cu diferite calităţi ale torurilor de ferită ca de exemplu FT240-43 sau FT240-61. 

Referinţă la http://www.g4fon.net/MagLoopTwo.htm  precum şi în site-ul lui Carol (YL) KP4MD. 
Există propuneri pentru un transformator cu raport 1:1 realizat cu o singură spiră de cablu coaxial 

bobinată ca secundar al transformatorului toroidal. Acestă schemă pune impedanţa liniei de alimentare de 50 
ohmi în serie cu impedanţa foarte mică a buclei în punctul de alimentare. Este posibil ca acest lucru să conducă 
la creşterea rezistenţei de pierderi şi eventuale asimetrii. Rămâne de experimentat cu o ferită de dimensiuni şi 
calitate corespunzătoare. 

http://www.g4fon.net/MagLoopTwo.htm


 

2. Realizarea practică și măsurători.  
2.1. Prin amabilitatea lui Sorin YO7CKQ am obținut un tor FT240-43 pentru realizarea unor testări și 

măsurători pe antena magnetică. Pentru protecție mecanică torul a fost protejat cu bandă adezivă. 
2.2. Parametrii constructivi ai antenei magnetice sunt următorii: 

- Antenă circulară din țeavă de cupru cu diametrul țevii de 22mm. 
- Diametrul antenei circulare de 110cm. 
- Condensatorul variabil de acord cu vid 5 ÷ 250pF / 5kV (construcție URSS). 
- Condensatorul este montat la partea superioară a antenei. 
- Atacul de alimentare se face la partea inferioară de potențial nul. 
- 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. 
2.3. Echipamentul de măsură. 

Măsurătorile au fost făcute cu analizorul vectorial miniVNA și programul Ig_miniVNA al lui F4CLB. 
2.4. Descrierea măsurătorilor. 

- Prezentarea constructivă pentru ansamblul de testare este făcută în figura alăturată. Atacul 
din transceiver este făcut printr-un coaxial de 50 ohmi RG58U în bobinajul torului FT240-43 
cuplat pe bucla antenei magnetice. În figură este prezentată numai soluția finală preferată 
pentru numărul de 6 spire în bobinajul primar. Raport de transformare de 6:1 care a realizat 

cea mai aplatisată curbă de SWR în toată banda de la 7 la 18 MHz. 
- Testările au fost făcute cu măsurători succesive ale SWR, din MHz în MHz, pentru bobinajul 

primar în variantele 5, 6, 7, 8, 9 și 10 spire. 
- În tabelul anexat este prezentată evoluția SWR pentru fiecare din variantele menționate. 
- Se observă variația SWR în condițiile de funcționare menționate astfel: 

 pentru un număr mic de spire SWR-ul cel mai bun se obține la frecvențele înalte. 



 pentru un număr mare de spire cel mai bun SWR se obține la frecvențele joase. 

 o curbă de SWR aplatisată și echilibrată între 7 și 18 MHz s-a obținut pentru un primar cu 6 
spire, coloana verde din tabel. 

- În ultima figură se vede transformatorul toroidal agățat în partea inferioară a antenei și 
ansamblul de acord cu CV cu vid comandat de un motor de curent continuu și controlul de 
siguranță pentru capetele de cursă cu limitatori. 

MHz 
SWR  
5 sp 

SWR  
6 sp 

SWR  
7 sp 

SWR  
8 sp 

SWR  
9 sp 

SWR  
10 sp 

7 1,89 1,63 1,58 1,18 1,04 1,29 

8 1,78 1,5 1,53 1,07 1,11 1,4 

9 1,67 1,38 1,51 1,02 1,2 1,52 

10 1,52 1,26 1,33 1,2 1,36 1,74 

11 1,26 1,07 1,09 1,42 1,62 2,14 

12 1,13 1,13 1,02 1,52 1,73 2,32 

13 1,06 1,21 1,11 1,64 1,86 2,6 

14 1,12 1,32 1,33 1,82 2,06 2,96 

15 1,17 1,37 1,5 1,96 2,23 3,22 

16 1,19 1,39 1,69 2,14 2,45 3,44 

17 1,27 1,47 1,89 2,35 2,72 3,87 

18 1,39 1,6 2,01 2,58 3,07 4,12 

       

3. Comentarii, cocluzii și recomandări. 
După măsurătorile cu miniVNA s-a lucrat cu antena magnetică la putere maximă (100watt CW și 
30 ÷ 40watt digitale) fără nici un fel de probleme de încălzire pentru transformatorul toroidal. 
Soluția prezentată este simplă iar în condițiile unei execuții mecanice îngrijite, eventual cu 
posibilitatea alegerii unui număr de spire variabil printr-un comutator, se poate asigura acordul fin 
al antenei cu un SWR excelent, în parte pentru fiecare bandă de lucru, în ecartul 7 la 18MHz. 

4. Recomandările lui YO7CKQ pentru utilizarea torurilor de ferită. 
Ferita  are pierderi mai ridicate ca pulberea din fier si un Al specific mult mai mare, cuprins intre 70 si 

7000. Permite realizarea usoara ( cu spire putine ) de infasurari cu inductanta ( deci si impedanta ) ridicata si 
este ideala pentru trafo de banda larga, mai ales cind trebuie adaptate impedante ridicate. Pierderile mai mari 



si stabilitatea termica mai scazuta ( 1000-12.500 ppm tipic ) nefiind un impediment pentru aceste aplicatii. Se 
pot realiza inductante ridicate, cu spire putine, pentru aplicatii de filtre, acolo unde stabilitatea termica nu este 
foarte importanta. Ferita este ideala pentru filtre de mod comun in rejectia perturbatiilor. Al-ul ridicat permite 
atingerea unei inductante mari chiar si pentru 0.5 spire ( cablul coaxial care traverseaza un tor sau un pachet 
de toruri ) 

Materialul 43 ( negru lucios, natur ) este cea mai raspindita optiune pentru transformatoare de banda 
larga/circuite de adaptare, in egala masura la puteri mici sau foarte mari, cu rezultate garantate. Recomandat 
pentru circuite acordate intre 10 Khz-1 Mhz si trafo de banda larga intre 1-50 Mhz. Stabilitate termica de 
12500 ppm ( adica 1.25 %/°C ) si permitivitatea intiala de 850. Este recomandata in rejectia perturbatiilor de 
mod comun in gama 30-200 Mhz. 

Materialul 61 ( negru mat ) este o optiune larg raspindita  pentru transformatoare de banda larga, 
circuite de adaptare si circuite acordate cu factor mare de calitate, in egala masura la puteri mici sau foarte 
mari, cu rezultate garantate. Producatorul o recomanda pentru circuite acordate intre 200 Khz-10 Mhz si trafo 
de banda larga intre 10-200 Mhz. Relativ la materialul « 43 », acest material ( 61 ) are pierderi de 4 ori mai mici 
( 25% fata de mat. 43 ) si coeficientul termic de 7 ori mai bun, adica 0.15%/°C cu permitivitatea initiala de 125. 
Este recomandat in rejectia perturbatiilor de mod comun in gama 300 Mhz-10 Ghz. 
 

5. O captură de ecran pentru cuplajul antenei magnetice cu tor de ferită FT240-43 cu 6 spire. 
 

 
 
 La frecvența de 13.725 kHz un SWR de 1,21 cu o lărgime de bandă de 56kHz la SWR-ul de 1:1,5. 


