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Unele dintre antenele nerezonante, utilizate in activitatea radioamatorilor, pot fi amintite ca fiind 

antenele EFHW - End Fed Half Wave. Ele pot fi instalate atât orizontal cât și vertical. Impedanța de intrare a 

unor astfel de antene este foarte mult diferită de cea a transceiverului și a cablului coaxial de alimentare de 50 

ohmi. Pentru adaptare, mai ales când acest tip de antenă se folosește în ”portabil”, se montează un 

transformator toroidal de RF care aduce impedanța de alimentare de 50 ohmi la valoarea impedanței din 

punctul de intrare în antenă. 

În prezenta expunere se presupune această impedanță cunoscută datorită unei simulări anterioare cu 

un program care a ajutat la proiectarea antenei sau a unei măsurători cu un analizor de antene la o antenă 

deja existentă. Vom încerca să prezentăm pas cu pas realizarea unor soluții rezonabile de adaptare și să 

înțelegem procesele fizice care se petrec pe circuit. 

Premize inițiale. 

1. Cu un program de simulare antene, ca de exemplu cu 4NEC2, se face o optimizare dimensională 

pentru o propunere de antenă EFHW pentru a minimiza parametrul Xa (ohmi), reactața capacitivă sau 

inductivă a impedanței de sarcină Za, în punctul de alimentare al acesteia Za = Ra ± Xa. 

2. În aceste condiții putem spune, cu o foarte bună aproximație, că Za ≈ Ra adică sarcina antenei a 

devenit rezistivă și asigură transferul maxim de putere. 

3. Trebuie făcută adaptarea cu un tansformator toroidal de RF de la 50 ohmi la Ra determinat. Ra poate 

lua valori de la câteva sute de ohmi până la 4000 ÷ 5000 de ohmi. 

4. Din punct de vedere constructiv un transformator de RF se realizează pe un tor de ferită cu parametrii 

corespunzători funcționării în undele scurte 3 ÷ 30 MHz și cu o permeabilitate magnetică 𝜇𝑟 mare. 

5. În situația antenelor EFHW, transformatorul de RF care face adaptarea de la o impedanță mai mică 50 

ohmi la una mai mare de sute sau mii de ohmi, este un transformator ridicător de tensiune și de 

impedanță. 

6. Raportul impedanțelor primară și secundară, în cazul nostru reduse la rezistențe și reactanțe, pentru 

un transformator de RF ridicător se calculează astfel: 
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unde: U1, I1, R1 valorile din primar la 50 de ohmi iar U2, I2, R2 în secundar la antenă, n > 1 coeficientul 

de transformare. 

7. Rezultă:  𝑅2 = 𝑘
2. 𝑅1 sau  k= √
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𝑅1
  

8. Ca o informație suplimentară reamintim că filtrele etajului final din transceiver sunt dimensionate 

pentru o ieșire de 50 de ohmi pentru benzile / frecvențele de lucru ale radioamatorilor. 

9. Transformatorul de RF are două înfășurări: o înfășurare primară cu n1 spire și o înfășurare secundară 

cu n2 spire unde n2 > n1. 

10. Înfășurarea primară n1 a transformatorului toroidal de RF conectată la cablul coaxial de 50 ohmi 

trebuie să aibă o reactanță echivalentă cât mai aproape de 50 ohmi la frecvența de lucru. 

Trimitere la teorie. 

Tratarea teoretică ne arată că adaptarea antenelor EFHW cu ajutorul transformatoarelor de RF 

reprezintă un compromis perfect acceptabil în practică, unde cu un SWR serios ameliorat se permite o bună 

funcționare. 

1. De la început considerăm impedanța de ieșire a transceiverului adaptată la impedanța cablului coaxial 

Ze=Zc (Ze=emițător, Zc= cablu coaxial), adaptare realizată. 



2. Printr-un proces de optimizare cu ajutorul programelor de simularea antenelor (în cazul nostru 4NEC2) 

determinăm dimensionarea unei EFHW astfel ca în punctul de alimentare să obținem anularea 

reactanței Xa≈0 astfel încât Za≈Ra din Za=Ra±jXa. Impedanța de intrare să devină pur rezistivă. 

3. Pentru transformatoarele de RF realizate pe miezuri toroidale de pulbere de fier sau ferită se pot 

neglija câteva elemente: 

- Reluctanța de scăpări, fluxul de scăpări. 

- Capacitatea între spire datorită numărului mic al acestora. 

- Cuplajul între înfăsurări este de regulă foarte strîns și se consideră având valoarea unitară K=1. 

4. Schema echivalentă simplificată a unui transformator de RF cu raportul de transformare k al numărului 

de spire este 1:k sau sp1:sp2 / n1:n2 (n1=sp1=nr. de spire din primar din spre generator, n2=sp2=nr. 

de spire din secundar, la ieșire către antenă). 

Enumerăm principalele elemente care intră în modelarea matematică a unui cuplaj între generator și 

antenă printr-un transformator de RF toroidal. 

- k2 = raportul de transformare al impedanțelor. 

- Zc = impedanța transceverului și a cablului coaxial. 

- Le și Rp = în schema echivalentă a transformatorului de RF. 

- Le = inductanța echivalentă a transformatorului văzută din spre partea primară. 

- Rp = rezistența echivalentă de pierderi în miez Rp=QωLe unde ω=2πf. 

- Ra' = rezistența de intrare a antenei raportată la primar Ra'=Ra/k2. 

- Xe = reactanța inductivă a înfășurării primare echivalente Xe=ωLe=2πfLe 

- ω & f = pulsația și frecvența de lucru ω=2πf. 

- Re = rezistența echivalentă Ra' în II cu Rp. 

- Q = factorul de calitate în gol al transformatorului (valorile sunt date pentru un anumit tip de tor 

de către furnizori în diagrame și se încadrează între 10 și 200. În calcule s-a luat medie de 100). 

- Ra = rezistența de sarcină a unei antene optimizată pentru un Za≈Ra adică Xa≈0. 

Fără a intra în detaliile matematice, schema simplificată paralelă se transformă într-o schemă 

echivalentă serie care descrie comportarea ansamblului transformator – antenă: 

unde avem: 

 



Zs = impedanța de sarcină reală văzută de tansceiver și coaxial. 

Ras = rezistența activă de sarcină pe care se disipă puterea utilă, văzută de la generator. 

Rms = rezistența de pierderi echivalentă în miezul de ferită. 

Xs = reactanța de sarcină echivalentă cu transformatorul montat, văzută de generator. 

Formula complexă, în sinteză [1] și detaliată [2], care guvernează funcționarea este: 

 

𝑍𝑠 = 𝑅𝑎𝑠 + 𝑅𝑚𝑠 + 𝑋𝑠         [1] 
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sau pentru o viziune mai concisă în care să iasă în evidență reactanțele care contribuie la impedanța complexă 

care caracterizează adaptarea prin transformator de RF, avem: 
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unde primul termen este Ras, al doilea Rms și ultimul jXs. 

 Prezentarea teoretică sintetică a fost făcută pentru a arăta că fenomenele sunt mai complicate decât 

apar la prima vedere și soluțiile nu se pot determina la întâmplare iar din nefuncționarea lor riscăm să tragem 

concluzii eronate. Din cele două formule se observă contribuția importantă pe care o are reactanță echivalentă 

văzută din primar Xe=ωLe în funcționarea transformatorului și modul în care aceasta determină și valoarea 

componentei rezistive a impedanței de sarcină.  

 

 

 

 

 Adaptarea prin transformator de RF toroidal corect realizată este un compromis rezonabil. 

 Calculele și dimensionarea transformatorului de RF se fac cu programul Excel 2010 anexat. 

Calcule practice. 

1. Optimizarea unei antene EFHW pentru un Xa≈0 conduce la determinarea unui Ra. Pentru exemplul 

antenei verticale propuse de IZ0HCC (via YO3HFY) avem după optimizare Za=1507+j1,3. 

2. Raportul de transformare poate fi: k2=1507:50=30,14 iar k=(30,14)1/2=5,49. 

3. Se introduc valorile Ra=1507, k=5,49 și Q=100 în formularul de calcul (coloana B, rând 3,4,5) și Enter. 

În tot formularul Excel datele de intrare se pun în câmpurile galbene & verde. Calculele se fac automat. 

Notă: Deoarece nu este posibilă determinarea inițială a inductanței echivalente Le și implicit a reactanței 

echivalente Xe în lipsa unei alegeri concrete a unui tor de ferită și a numărului de spire necesar, s-au generat 

valorile prezumtive ale vectorului Xe din coloana A din 25 în 25 de ohmi între 50 și 1000 de ohmi. Funcție de 

valorile acesteia din coloana A și de Ra, k și Q introduse, programul generează valorile posibile ale impedanței 

de sarcină ale antenei văzute din spre transceiver Zas=Ras+Rms+jXs pentru valorile diferite ale Xe. 

 Nu uitați că valoarea lui Xe este rezultatul calității miezului toroidal µi & Al și al bobinajului realizat cu 

n1 și n2 spire. Calculele au fost făcute pe baza formulelor [2] și [3]. Din liniile de calcul generate se va alege în 

continuare cea mai convenabilă valoare pentru Xe care ne va conduce la alegerea torului și dimensionarea 

transformatorului de RF. 

4. Valorile lui Ras pentru un raport k determinat după optimizare au o alură logaritmică fără a depăși 

valoarea de 50 ohmi și nici foarte mult sub acestă valoare. Dacă valorile nu tind către 50 ohmi sau 

depășesc acestă valoare k este prost ales. Alura curbelor pentru Ras și jXs este prezentată alăturat. 

Nu trebuie să vă îngrijorați de complexitatea acestor formule deoarece se vor pune la 

dispoziție algoritmul și programele de calcul automat pentru alegerea și optimizarea a 

soluțiilor în vederea alegerii unei variante optime pentru transformatorul toroidal de RF. 



 



5. În figura de mai sus sunt trei tablouri (capturi de ecran din programul Excel) unde putem testa soluții 

comparative pentru alegerea unui tor de ferită și a numărului de spire din primar n1 respectiv n2 din 

secundar. De asemeni se determină reactanța și inductanța din secundar și capacitatea de compensare 

Cc pentru a pastra carcterul rezistiv al impedanței de sarcină. Obiectivul calculului este și cel de a 

determina un număr cât mai mic de spire în primar (n1 – minim) respectiv în secundar pentru 

diminuarea capacităților parazite ale bobinajului. 

6. Se intoduce în celulele galbene ale programului tipul torului de ferită FTxxx-yy Al [nH/sp2] și frecvența 

[MHz]. Calculele se fac automat și se pot întâlni două situații: 



- Prima situație este cea din primul tablou unde s-a ales un tor din pulbere de fier T80-2 (cel din 

propunerea lui IZ0HCC) cu un Al=5,5 nH/sp2 la frecvența de 14,1MHz. Reactanța Xe (coloana K) 

evaluată pentru diferite numere de spire din primar are valori dezstruos de mici pentru care nu 

găsim în coloana A un Xe pentru care Ras – rezistența reală de sarcină văzută de transceiver să 

aibă o valoare apropiată de 50 ohmi. Este situația clară că torul cu Al prea mic este prost ales. 

- Cea de a doua situație este descrisă în tablorile 2 și 3 în care s-a ales câte un tor de ferită cu câte 

un Al mult mai mare. Se pot citi și recomandările din ARRL Handbook din capitolul 6 referitoare la 

”Broadband ferrite RF transformers” în care se spune printre altele: 

 

 

 

 

- În tabloul al doilea alegem un tor cu un Al mult mai mare FT140-43 cu Al=855nH/sp2. Aici s-a 

generat în coloana K, rîndul 19 un Xe=313 ohmi pentru care sunt necesare 2 spire în primar. Cea 

mai apropiată valoare de cei 313 ohmi în coloana A (tabloul din stânga) este cea de 325 ohmi 

pentru care avem un Za= Ras+Rms+jXs=48,7+0,07492+j7,49 unde Ras=48,7 aproape de 50 ohmi. 

- Valoarea lui Ras=48,7 ohmi ne asigură un SWR foarte bun SWR=50/48,7=1,03. 

- La generarea lui Zas a apărut în secundar și reactanța inductivă văzută din primar de jXs=7,49ohmi 

ca o consecință fizică și a înfășurării secundare a transformatorului de RF. Valoarea lui jXs reală din 

secundar este în raport de transformare al impedanțelor de k2. Calculul se face în ultimul rând al 

tabloului unde se introduce valoarea de jXs=7,49 din primar și se află valorile dorite din secundar 

Xs.k2=7,49.30,142=225,74 ohmi și consecința acestuia Ls inductanța din secundar Ls=2,55µH. 

- Pentru a nu deteriora SWR-ul și a nu crea radiația cablului coaxial acestă inductanță trebuie 

compensată cu un condensator în paralel pentru aceiași frecvență pentru a face în punctul de 

alimentare XL-Xc=0 iar Zas=Ras. Calculul se face automat dar ca exemplu îl redăm aici: 

Capacitatea de compensare calculată este: Cc=25330/Ls.f2=25330/2,55.14,12=49,97pF. 

7. Aceste două valori, una implicită Ls inductața din secundar Ls=2,55µH adusă de torul de ferită și una 

explicită, calculată Cc=49,97pF capacitatea de compensare, pot fi adăugate în tabloul de calcul din 

4NEC2 Edit > Input > Source/Load > Tabul Load pentru a valida modelul simulat inițial. Rezultatele sunt 

bune, impedanța și Ra nu s-au alterat prin introducerea torului și măsurile de compensare ale lui jXs. 

8. Să vedem totuși numărul de spire din secundar cât mai aproape de raportul de transformare fracționar 

de valoarea k=5,49 astfel n1=2 spire în primar n2=n1.k=2.5,49=10,98≈11 spire. 

Soluția pentru torul FT140-43 este de 2:11 pentru numărul de spire ale transformatorului de RF. 

9. Încercăm și o a doua soluție cu un alt tor, cu o prezentare de sinteză. Se alege torul de ferită FT114-61 

cu u Al=510nH/sp2 la frecvența de 14,1 MHz pentru antena verticală EFHW model IZ0HCC via YO3HFY. 

10. În tabloul 3 s-a generat o reactanță compatibilă pentru Xe cu cele din coloana A de valoare Xe=181 

ohmi pentru 2 spire în primar. Cea mai apropiată valoare din coloana A este Xe=175 ohmi (rândul12) 

pentru care s-a generat un Zas=46+0,13138+j13,14 deci un Ra=46 ohmi iar jXs=13,14 ohmi inductiv. 

De asemeni valorea lui Ras=46 de ohmi asigură un SWR foarte bun SWR=50/46=1,09. 

Compensarea inductanței din secundar se face prin calculul din ultimul rând al tabloului trei care dă 

rezultatele: Xs=13,14 ohmi în primar din Zas, k=5,49, k2=30,14 pentru care avem în secundar Xs=396 

ohmi și un Ls=4,47µH compensați de o capacitate în paralel pe alimentare de Cc=28,49pF.  

Deoarece raportul de transformare și numărul de spire din primar au rămas aceleași și pentru acest tor 

soluția este similară: pentru torul FT114-61 raportul k este de 2:11 pentru numărul de spire ale 

transformatorului de RF. Singurul lucru care se observa este o ușoară alterare a valorilor pentru Ras și 

jXs și o nouă valoare pentru capacitatea de compensare. 

11. Drept exercițiu se propune și un supliment de utilizarea programului Excel anexat acestei expuneri 

pentru dimensionarea spirelor unui tor de ferită model FT240-61 cu un Al=170 la 14,1MHz pentru 

aceeași antenă. Vom vedea care sunt parametrii de adaptare cu un tor de ferită cu un Al mai mic. 

A high-permeability core minimize the number of turns needed for a given reactance and therefore 

also minimizes the distributed capacitance at high frequencies. Ferrite core with a permeability of 

850 are common choices for transformers used between 2 and 30MHz. 



Pentru un tor ales, activând în programul Excel anexat oricare din cele trei tablouri cu parametrii Al și 

frecvența  se obțin propunerile de Xe. Un Xe plauzibil este cel de 135 ohmi pentru un primar de 3 

spire. În coloana A vom găsi cel mai apropiat Xe=125 ohmi pentru un Zas=42,8+0,17123+j17,12 pentru 

un k=5,49. În aceste condiții secundarul va trebui să primească 3.k=3.5,49=16,47 spire. Cum acest lucru 

nu este posibil, fiindcă trebuie să avem un număr de spire întreg, avem de ales între 16 sau 17 spire. 

Raportul real va deveni 16:3 sau 17:3 adică un k real de k1=5,33 respectiv k2=5,66 sau k1
2=28,44 și 

k2
2=32,10. Normalizăm Ra=1507 ohmi cu cele două rapoarte reale și avem 1507:28,44=52,9 ohmi 

respectiv 1507:32,10=46,94 ohmi sunt impedanțele văzute din spre transceiver. Aceste ne asigură 

următoarele rapoarte de unde staționare SWR1=52,9/50=1,06 iar SWR2=50:46,94=1,07. 

Activăm și ultima linie pentru a determina capacitatea de compensare pentru Xs=17,12 ohmi în primar 

și Xs=516 ohmi în secundar obținem Le=5,83µH și Cc=21,86pF pentru care Ra rămâne constant la 

valoarea optimizată de 1507 ohmi. 

 

 
12. Cum antenele EFHW au în punctul de alimentare impedanțe mari, pentru realizarea unor rapoarte de 

transformare convenabile cu un  număr cât mai mic de spire se vor alege toruri de ferită cu un Al mare. 

Pentru frecvențele joase 3,5 la 10MHz sunt convenabile torurile Amidon cu indicativele: 

FT140-43 cu Al=855nH/sp2 

FT114-43 cu Al=510nH/sp2 

FT82-43 cu Al=470nH/sp2  

iar pentru frecvențele înalte 14 la 28MHz pot fi utilizate și următoarele cu consecința măririi rezonabile a 

numărului de spire din primar. 

FT240-43 cu Al=100nH/sp2 

FT240-61 cu Al=170nH/sp2 

FT140-61 cu Al=150nH/sp2 

FT114-61 cu Al=75nH/sp2 

Cele din urmă pot fi utilizate și la frecvențe mai mici dar cu un număr mai mare de spire. Torurile 

model Txxx-yy (ex. T200-2) cu pulberi de fier au un Al mic și pentru obținerea unui raport mare este nevoie de 



un număr mare de spire. Sunt util de folosit la rapoarte de transformare mai mici de 1:4, 1:6, 1:9, pentru 

antene rezonante cu impedanțe de intrare de ordinul sutelor de ohmi. 

 Câteva cuvinte despre torurile de ferită, raportele de transformare k și numărul de spire. 

O inductanța care  este construită pe un miez toroidal poate fi realizată în două tehnologii, cu pubere 

de fier sau cu ferită. Funcție de compoziția și dimensiunile miezului toroidal fabricanții publică în tabele 

valoarea parametrului 𝐴𝑙 – inductanța specifică. Formulele de calcul pentru inductanță și numărul de spire 

sunt simple. Pentru unele dintre cele mai cunoscute toruri de fabricație ”Amidon” valorile pentru 𝐴𝑙  sunt date 

în tabelul anexă în cele două unități de măsură uzuale: µH/100sp la tabelele din Handbook și în nH/sp2 în 

majoritatea publicațiilor tehnice. Relația între cele două unități de măsură este: 

[𝐴𝑙] →  
[𝜇𝐻]

[100𝑠𝑝]
= 10

[𝑛𝐻]

[𝑠𝑝]2
  

   Formulele de calcul pentru cele două unități de măsură sunt: 

𝐿 = 𝐴𝑙 (
𝑛2

10000
)  ș𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 𝐿 = 𝐴𝑙 (

𝑛2

1000
)  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛ță [µ𝐻]  

𝑛 = 100√
𝐿

𝐴𝑙
 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 𝑛 =  √

1000𝐿

𝐴𝑙
  𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑢𝑛 𝐿  

Două exemple imediate pentru două toruri uzuale în practica radioamatorilor în care vom folosi 

unitatea de măsură [nH/sp2]. 

a. torul din pulbere de fier T200-2 cu un Al=12nH/sp2 

pentru 7 spire 𝐿 = 12 (
72

1000
) = 0,59µ𝐻 ș𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑢𝑛 𝐿 = 0,59µ𝐻  𝑛 = √

1000.0,59

12
= 7 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒  

b. torul de ferită FT240-43 cu un Al=100nH/sp2 

pentru 7 spire 𝐿 = 100 (
72

1000
) = 4,9µ𝐻 ș𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑢𝑛 𝐿 = 4,9µ𝐻  𝑛 = √

1000.4,9

12
= 7 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒  

Deci pentru un același număr de spire cu toruri de compoziții, parametrii și dimensiuni diferite se obțin 

inductanțe de valori diferite. Au fost alese toruri uzuale care se folosesc la puteri de până la 100 watt. Pentru 

celelalte toruri și alte nevoi de calcul apelați la parametrii din tabelele fabricanților. 

Acum și câteva cuvinte și despre rapoartele de transformare și numărul de spire. 

Numărul de spire real nu poate fi fracționar și se rotunjește prin adaus sau lipsă la primul număr 

întreg. Numărul de spire este numărul de treceri ale sârmei prin interiorul torului, prin gaură. Din lucrul cu 

transformatoare de RF cu toruri de ferită se observă că se pot obține rapoarte de transformare fracționare 

datorită raportului imprevizibil al impedanțelor de adaptat. Rapoartele pot fi fracționare dar numărul de spire 

trebuie să fie întreg. În aceste cazuri avem de ales soluția cea mai convenabilă, cea mai apropiată de raportul 

de transformare fracționar. Să luăm un exemplu: 

- avem un raport de 1890:50=37,8=k2 unde k=6,15 și un număr de spire în primar determinat funcție 

de un tor ales de 3 spire. În secundar  ar trebui să avem 3x6,15=18,45 spire. Raportul de 

transformare este între 6 < k=6,15 < 7 adică 3x6=18 și 3x7=21. Avem posibilitatea să alegem între 

cele 4 variante reale 18:3=6; 19:3=6,33; 20:3=6,66 sau 21:3=7. De regulă se alege cel mai aproape 

de valoarea celui fracționar inițial adică 18:3 sau 19:3 în care caz real k=6 sau cel mult k=6,33. 

Despre programul de calcul în Excel. 

Programul de calcul excel cu numele „Test_TOR_protejat.xlsx” care este atașat prezentei expuneri nu 

poate fi anexat în format executabil pe Internet și în blog-uri din motive de protecție antivirus contra fișierelor 

executabile. El va fi atasat sub același nume dar cu extensie modificată de la .xlsx la .doc. Pentru al putea folosi 

se descarcă si apoi i se schimbă extensia de la .doc înapoi la .xlsx.  

Pentru ca să apară în Windows Explorer în mod explicit extensia programelor procedați astfel: 

Start > Control Panel > Foder Options > View și debifați opțiunea Hide extensions for known file types 

iar în acest moment puteți scrie în denumirea fișierului orice extensie doriți. Programul este realizat în Excel 

2000 dar se poate lansa și în versiuni anterioare, Excel 2007 sau chiar Excel 2000. 

 



 Alte comentarii, precizări și sfaturi. 

- Cunoașterea impedanțelor la bornele de intrare al antenei este de mare importanță pentru a 

realiza o adaptare corectă. 

- Condiția de adaptare a două impedanțe cere egalitatea componentelor rezistive ale acestora și 

anularea componentelor reactive adică: 

𝑍𝑐 = 50 ± 0 =
(𝑅𝑎 ± 𝑗𝑋𝑎)

𝑘2
=
𝑅𝑎
𝑘2
= 𝑅𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑋𝑎 = 0 

 sau mai simplu relația fundamentală a adaptării: 

𝑘2. 𝑍𝑐 = 𝑅𝑎𝑠 unde k=n2/n1 raportul spirelor iar k2 raportul impedanțelor. 

- Determinarea prin calcul a impedanței de intrare a unei antene, într-o bandă de frecvențe se face 

comod cu programul de simulare 4NEC2 cu care se face și optimizarea dimensională pentru 

anularea reactanței Xa. 

- Determinarea fizică a impedanței de intrare pe o antenă existentă sau propusă a se adapta se 

poate face cu o punte de măsurarea impedanțelor necunoscute de natură complexă Zx=Rx±Xx sau 

cu un analizor de antene (ex: miniVNA, MFJxxx, RigExpert, s.a.). 

- Adaptările cu transformatoare de RF la antenele EFHW lucrând în portabil și cu puteri mici admit 

rapoarte de unde staționare rezonabile de 1:1,5 sau 1:2 datorită unor adapatări parțiale. Pierderie 

de putere sunt nesemnificative în aceste cazuri de 4-5%. 

- Scopul principal al acestei expuneri este de a explica fenomenul fizic complex al adaptării 

impedanțelor la antenele EFHW cu Trafo de RF și de a infirma unele mituri și ”folclorul” care 

circulă pe Internet cu descrieri de realizări fără evaluari, probe și fără măsurători. 

- Antenele EFHW sunt antene monoband. Orice încercare de a le transforma în antene multiband 

reprezintă un compromis mai mult sau mai puțin reușit deoarece impedanța de intrare funcție de 

bandă / frecvență variază între sute și mii de ohmi. Compromisurile vehiculate sunt de natura 

transformator de RF cu prize, bobine de lungire electrică, trapuri, rezistențe neinductive de 

aplatisarea SWR, care denaturează noțiunea de simplitate și de portabil. 

- Antenele EFHW admit și alte sisteme de adaptare: cu elemte finite LC în montaje L sau cu 

segmente de coaxial λ/4 pe care le vom trata în expuneri ulterioare. 

- Reguli și elemente de realizare practică pentru transformatoarele de RF pe miezuri toroidale se 

găsesc în documentațiile de specialitate ale firmelor. Despre toruri de ferită și de pulberi de fier  

poate fi contactat colegul nostru Sorin YO7CKQ, cu o bogată experiență și realizări în acest 

domeniu. 

- Cer scuze dacă unora dintre colegii noștrii dacă expunerea li se pare prea complicată. Pentru ei 

există și soluții practice simple dar mai costisitoare. De exemplu își pot procura mai multe toruri de 

calitatea FTxxx-yy descrise aici și realizează prin încercări bobinaje într-o paletă de rapoarte de 

transformare care să acopere intervale de adaptare pentru diferite valori ale lui Ras. 

- Doritorii se pot ”juca” și cu o schemele simple de testare a transformatoarelor de RF prezentate 

mai jos în figurile alăturate. 

- În schemele [1] și [2] se reglează potențiometrul și condensatorul de compensare din secundar 

până la minimizarea SWR apoi se măsoară R și C și se consemneză pentru ce Ras este disponibil  

transformatorul de RF-ul testat. Atenție la potențimetrul de 0 la 5 kohmi care trebuie să fie 

neinductiv și de putere minimă 5watt cât scoate un transceiver pe minim. Puteți imagina și alte 

soluții de măsură. 

- În schema [3] analizoarele de antenă afișează parametrii chiar în timpul reglajului. Tot aici se poate 

stabili și un interval de baliere pentru mai multe benzi și se măsoară Ras pentru acestea. Acestea 

au o putere extrem de mică iar potențiometrul poate fi unul obișnuit, neinductiv. 

- Dacă ați determinat sau cunoașteți Ra și k=(Ra/50)1/2 iar pentru un k fracționar doriți o adaptare 

cât mai fină cu un număr minim de spire 2, 3 sau 4 în primar, aveți la dispoziție un tabel în care 

funcție de Ra puteți alege o varintă convenabilă pentru k și numărul de spire din primar. 



Exemplu: Să presupunem că am măsurat un Ra=3000 ohmi și vrem un număr minim de spire dar să fim 

cât mai aproape de această rezistență de sarcină. Găsim la tabloul cu 3 spire în primar valoarea Ra=2939 

pentru care avem raportul 23:3 sau mergem la 4 spire în primar pentru un Ra=3003 și avem raportul 31:4. 

Dorința executantului și disponibilitățile pot hotărâ alegerea. Raportul 23:3 mi se pare rezonabil.  

Cu un Cv căutați valoarea condensatorului de compensare și apoi înlocuiți cu un condensator fix de 

tensiune adecvată cca.2kV în paralel cu înfășurarea secundară a TRF. 

Pentru verificarea alinierii unui tor de ferită deja bobinat la o impedanță necunoscută, pe care 

încercăm să o determinăm, doritorii se pot ”juca” cu una din schemele prezentate în continuare. 
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Alte câteva detalii privind funcționarea schemelor. 

În schemele 1 și 2 cu transceiverul pe puterea minimă (la majoritatea nu se poate mai puțin de 5 watt) 

se reglează potențiometrul de 5kohmi și condensatorul variabil de 100 ÷ 200 pF pentru un SWR minim măsurat 

pe bargraful radio respectiv pe SWR-metrul autonom. Se măsoară rezistența reglată a potențiometrului și 

valorile acestuia dreapta-stânga pentru valori ale SWR de 1:1,5. Aceasta este rezistența de sarcină pentru care 

este dimensionat transformatorul de RF și ecartul valorilor de rezistențe de sarcină acoperite pentru o 

adaptare rezonabilă la frecvența de lucru aleasă. Rămâne să aveți o antenă cu un Ras care să corespundă 

torului de adaptare. Se poate construi și testa o paletă mai largă de transformatoare de RF sau pe un același 

tor variante diferite de bobinaj. Atenție la puterea rezistenței de sarcină sau a potențiometrului și la caracterul 

neinductiv al acestuia. R din schemă este de fapt ”rezistența de sarcină” necunoscută pentru care tor-ul își face 

datoria de adaptare. 

În schema 3 nu se mai pune problema puterii disipate pe potențiometru deoarece analizoarele de 

antenă au puteri extrem de mici, dar rămâne valabilă cerința de sarcină neinductivă. Se poate folosi oricare din 

analizoarele vectoriale existente: miniVNA, MFJ, Rig Expert sau altele. Cu analizorul puteți baleia și afișa 

parametrii tor & sarcină pentru un întreg spectru de frecvențe, acoperind mai multe benzi și puteți citi direct 

valorile parametrilor și condițiile de adaptare. 

Final. 

În cartea sa [5] W2FMI Jerry Sevik, descrie transformatoare de RF care nu depășesc raportul 1:12 

(50:600) și unde pentru acest raport sunt înseriate două transformatoare 1:1,33 cu al doilea de 1:9. Soluțiile 

propuse în prezenta expunere sunt pentru puteri mici și antene monoband care trebuie realizate, testate și 

validate de o construcție îngrijită, cu materiale de bună calitate și cu măsurători ulterioare care să confirme și 

să valideze limitele lor de aplicabilitate. Autorul acestei intervenții nu este un fan al antenelor ”nerezonante”, 

respectiv EFHW, care și teoretic sunt mai greu controlabile și relativ slab documentate. Intervenția a fost însă 

un exercițiu intelectual interesant care merită măcar parțial testat în practică. Probabil că se pot realiza 



compromisuri rezonabile și în cunoștință de cauză pentru antene ieftine și portabile. Pentru eventuale 

experimentări și soluții nu ezitați să vă faceți cunoscute rezultatele. 
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