
Proiectarea a două antene EFHW verticale ”portabile” pentru lucrul pe benzi multiple. 
YO4UQ – Cristian Colonati 

 

 Despre antenele EFHW – End Fed Half Wave – antene filare în λ/2 dar alimentate puternic excentric, 

către o extremitate, s-a scris și s-a experimentat relativ puțin în spațiul YO. Aceste antene sunt utilizate cu 

succes de către pasionații emisiunilor QRP în ”portabil”. 

 Vom încerca să aducem în atenție și să prezentăm parametrii de funcționare și condițiile pentru o 

utilizare corectă în mai multe benzi pentru două variante de antene EFHW verticale. Se vor compara 

rezultatele dimensionale și funcționale cu ajutorul programului de simulare 4NEC2 inclusiv un exemplu privind 

infuența mediului de instalare. De fapt este vorba de o încercare de proiectare a unor astfel de antene și de 

înțelegerea proceselor fizice care  guvernează funcționarea. Antenele EFHW sunt totuși niște antene 

intersante. În finalul prezentării încercăm să dăm și o sugestie de propunere constructivă pentru cei interesați 

să testeze și să lucreze cu o astfel de realizare. Facem acest demers și pentru a arăta cât de utilă este o 

simulare prealabilă pentru a antenă cunoscută sau una nouă, care ne poate scuti de nenumărate ajustări sau 

chiar eșecuri în realizarea unor antene vehiculate în ”folclorul” din Internet. 

 Structura expunerii este următoarea: 

1. Schițele de principiu pentru cele două antene verticale. Pașii de urmat în proiectare și realizare. 

2. Descrierea constructivă a antenei verticale EFHW-V1. 

3. Determinarea parametrilor de funcționare pentru EFHW-V1, verticala fără contragreutate. 

4. Adaptarea EFHW-V1 cu transformator de RF. Determinarea raportului de transformare și a numărului 

de spire. Soluții alternative. 

5. Despre compensarea reactanței inductive introduse de transformatorul de RF. 

6. Comentarii și concluzii intermediare. 

7. Descrierea constructivă a antenei verticale EFHW-V2. 

8. Parametrii inițiali și optimizarea antenei EFHW-V2 cu programul 4NEC2. 

9. Tabloul comparativ al parametrilor de funcționare simulați pentru variantele V1 și V2. Comentarii. 

10. Transformatorul de adaptare de RF pentru EFHW-V2. 

11. Exemplu privind influența calității solului asupra parametrilor electrici de funcționare. 

12. Propunere constructivă pentru EFHW verticală. 

 

1. Sunt prezentate schițele de principiu ale celor două antene pe care le vom analiza. În ele două schițe se 

văd cei trei pași de urmat în proiectare (simulare cu 4NEC2), evaluare dimensională și a parametrilor de 

funcționare. 

- Așa cum s-a prezentat într-o expunere anterioară despre antenele EFHW, primul pas este 

determinarea impedanței în punctul de alimentare ales pentru o propunere inițială de dimensiuni 

care să se încadreze cu o bună aproximație în conceptul de λ/2. Optimizarea fină a dimensiunilor 

va fi făcută de 4NEC2. 

- Bine înțeles că la prim determinare a impedanței antenei de forma Za=Ra±Xa va avea o puternică 

componentă reactivă Xa≠0. În acest moment intră în acțiune programul de simulare 4NEC2 cu 

funcțiunea de optimizare care conform parametrilor declarați (în cazul nostru lungimea L din 

schiță), ajustează lungimea L astfel încât Xa≈0 iar Za≈Ra. În aceste condiții se poate realiza 

adaptarea pe o componentă majoritar rezistivă a impedanței care asigură un transfer maxim de 

putere către antenă. 

- Următorul pas este determinarea soluției pentru transformatorul de adaptare de RF de la 

Z0=R0=50 Ohmi, impedanța generatorului (transceiverului) și a cablului coaxial la Za≈Ra impedanța 

optimizată rezistiv a antenei. Cu această ocazie 4NEC2 evaluează și valoarea raportului de unde 

staționare SWR pentru antena optimizată dar neadaptată. 

- Alegerea elementelor concrete ale transformatorului toroidal de RF pentru adaptare, 

determinarea tipului, a rapoartelor de transformare și a numărului de spire, a reactanței inductive 



introduse  de acesta în impedanța punctului de alimentare al antenei vor fi descrise într-o 

expunere separată. Vom determina aici numai rapoartele teoretice și numărul de spire 

recomandate pentru cea mai bună funcționare urmând ca soluția concretă să fie aleasă ulterior. 

Ce este important de menționat este faptul că transformatorul de RF de adaptare introduce o 

reactanță inductivă semnificativă în punctul de alimentare deteriorând caracterul rezistiv al 

acestuia adică impedanța de sarcină devine Zas=Ras+jXas unde Xas≠0. Acest lucru se vede în pasul al 

doilea din schiță când s-a introdus transformatorul de RF. 

- În pasul al treilea, pentru a aduce impedanța de alimentare la caracterul ei rezistiv este necesară 

compensarea reactanței +jXas cu o reactanță capacitivă de compensare în paralel astfel încât  

Xas-Xcc=0. Valorile lui Xas și Xcc precum și valoarea capacității de compensare se pot determina prin 

calcul. Procedura va fi descrisă conform promisiunii într-o expunere viitoare.  

- În aceste condiții vom fi foarte aproape de o soluție corectă. Cu ajutorul unor măsurători simple 

ralizate cu un analizor de antene (oricare din panoplia abundentă care a invadat piața: MFJ, 

RigExpert, VNA, miniVNA, etc.) se verifică și se fac ajustări minore, dacă este cazul, funcție de 

calitatea solului și de ambient. 
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V1 - Antena verticală EFHW conectată la sol cu segment fix a=0,1m

V2 - Antena verticală EFHW conectată la sol cu segment variabil a=0,05λ 



- Este de-a dreptul inutil să ridicăm o antenă construită anapoda după o schiță ”folclorică” publicată 

pe Internet și apoi să ajustăm la întâmplare cu speranța că vom ajunge la parametrii optimi doriți. 

Probabilitatea de reușită este aproape de zero. Antena probabil că va radia ceva și vom face 

legături dar nu vom ști niciodată ce parametrii are. Pentru unii nu are importanță... păcat. 

 

2. Descrierea constructivă a antenei verticale EFHW-V1. 

Varianta V1 este o antenă EFHW alimentată în imediata apropiere a bazei care este pusă la sol. În 

schiță s-a notat astfel: 

- a=0,1m distanța între punctul de alimentare și sol, constantă și valabilă pentru toate benzile. 

- SU=locul sursei (imediat în continuarea lui a). În programul 4NEC2 SU va avea alocat un segment. 

În cazul V1 alimentarea se face în segmentul 2 al antenei. 

- L=λ/2 pentru datele introductibile în situația neoptimizată, inițială, L se calculează cu formula: 

𝜆 =
300.0,95

𝑓
=

285

𝑓
 ș𝑖 î𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝜆

2⁄ =
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- Optimizarea cu 4NEC2 se va face numai pentru parametrul L din meniul programului cu: 

Calculate > Start Optimizer > Selecție L cu valoarea inițială λ/2 și Xin=100 > Start 

După procesul de optimizare când Xa≈0 salvați cu Update NEC File și apoi Save peste fișierul inițial 

sau Save As cu un alt nume dorit. 

Vom avea în tabul Symbols noua valoare a lui L pentru care Xa≈0. 

- Pentru utilizarea corectă a programului 4NEC2 algoritmul de calcul solicită împărțirea lungimii în 

segmente. Funcție de frecvență, implicit funcție de lungimea L=λ/2 calculată inițial, L a fost 

împărțit în segmente de 10cm=0,1m conform tabelului alăturat. 

Segmentarea inițială pentru optimizare cu 4NEC2 varianta V1 

Parametru Nume file z10 init z14 init z18 init z21 init z24 init z28 init 

λ/2[cm] 1410 1010 787 675 570 500 

Număr de segmente 10cm 140 100 78 67 57 50 

 În continuare sunt prezentate ca exemplu capturi de ecran cu declarațiile din Edit > Input pentru 

antena inițială de 14MHz. Din Edit > Input > sau adus tabii: Geometry, Symbols, Source /Load, Freq/Ground. 

 

 

 



 
 

Pentru fiecare frecvență s-au modificat valorile pentru valoarea inițială a lui λ/2 în Symbols și numărul 

de segmente din Geometry și Load iar în continuare s-a comandat câte o nouă generare inițială urmată de câte 

o optimizare pentru L cu parametrul Xin=100 pentru a obține un Xa≈0. Toate simulările au fost făcute pentru 

puterea de 100 watt. S-au salvat de fiecare dată generările din 4NEC2, care sunt atașate acestei expuneri. 

3. Analiza parametrilor dimensionali și de funcționare ai antenei EFHW-V1. 

Antena V1 a fost optimizată pentru benzile de la 10 la 28MHz în scopul obținerii în fiecare bandă a 

unei componente major rezistive a impedanței de alimentare. În tabelul alăturat se regăsesc valorile 

principalilor parametrii, pe fiecare bandă, atât în varianta inițială pentru un L=λ/2 calculat cât și 

varianta dimensiunii L optimizată pentru un Xa≈0 (colorată cu verde). În cadrul procesului de 

optimizare programul 4NEC2 ia în considerare și celelalte două segmente prevăzute în configurație, 

a=0,1m și SU=0,1m (segmentul de alimentare) și stabilește dimensiunea optimă. 

File f[MHz] λ/2[m] 
L initial 

U[V] Za[Ohmi] 
Ra±Xa 

SWR EffRad[%] I[mA] a+SU(sg2) 
[m] 

L[m] 
optim 

L[m] 
total 

z10 init 10,1 14,1 561 3149+j108 63,0 15,20 178-j6,14 0,2 - 14,30 

z10 10,1 14,1 545 3189+j5,33 63,8 15,28 177+j0,3 0,2 14,15 14,35 

z14 init 14,1 10,1 535 2853+j133 57,2 13,79 187-j8,75 0,2 - 10,3 

z14 14,1 10,1 540 2919+j7,71 58,4 13,33 185-j0,49 0,2 10,15 10,35 

z18 init 18,1 7,87 512 2609+j103 52,7 13,32 195-j12,2 0,2 - 8,07 

z18 18,1 7,87 521 2714-j2,01 54,3 13,58 192+j0,14 0,2 7,93 8,13 

z21 init 21,1 6,75 496 2440+j197 49,1 13,28 202-j16,3 0,2 - 6,95 

z21 21,1 6,75 508 2583+j2,06 51,7 13,67 197-j0,16 0,2 6,81 7,01 

z24 init 24,9 5,7 472 2191+j281 44,5 13,31 212-j27,2 0,2 - 5,9 

z24 24,9 5,7 495 2450-j1,66 49,0 14,07 202+j0,14 0,2 5,79 5,99 

z28 init 28,1 5 442 1868+j397 39,1 13,08 226-j48,1 0,2 - 5,2 

z28 28,1 5 485 2354+j5,93 47,1 14,62 216-j0,52 0,2 5,15 5,35 

 Se poate comenta evoluția parametrilor astfel: 

3.1. Lungimea totală a antenei λ/2 este diferită de la o bandă la alta și L se ajustează fin ca urmare a 

optimizării pentru un Xa≈0. 

3.2. Reactanțele antenelor neoptimizate sunt inductive și variază între +j103 la +j397. Reactanțele 

optimizate scad substanțial, aproape de zero, de la +j1,66 la +j7,71 cu o influență nesemnificativă 

asupra impedanței antenei. 

3.3. Pentru antenele optimizate Ra se încadrează în intervalul 3189 Ohmi la 2354 Ohmi. La aceste valori 

trebuie realizată adaptarea cu R0=50 Ohmi. 

3.4. Se observă că eficiența de radiație la aceste antene este în medie de 13%. 

3.5. Din cauza rezistenței mari în punctul de alimentare al antenei curentul este mic între 177mA și 216mA. 

Acest lucru are consecințe favorabile asupra curentului de întoarcere prin sol care necesită o priză de 

pământ fără pretenții deosebite cu o valoare acceptabilă de 80 la 100 Ohmi. 



3.6. Din cauza valorii mici a curentului în punctul de alimentare și valoarea curentului de mod comun 

devine nesemnificativă. Căteva ferite splitate pe cablul coaxial pentru un șoc de mod comun vor fi 

suficiente pentru o atenuare corespunzătoare. 

3.7. Analiza s-a făcut numai în intervalul 10,1MHz la 20,1MHz care este fezabil ca dimensiuni pentru 

antene verticale portabile. Analiza se poate extinde și la 7 MHz cu amendamentul că lungimea antenei 

trebuie frântă pentru a putea fi instalată rezonabil. 

4. Adaptarea antenei EFHW-V1 cu transformator de RF. 

Determinarea rapoartelor de transformare și a numărului de spire pentru o adaptare cât mai bună 

depinde de doi factori: rezistența antenei în punctul de alimentare, sarcina, și calitatea miezului de 

ferită. Reamintim că la un transformator de RF (realizat în mod obișnuit pe un tor de ferită) raportul 

impedanțelor este dat de: 

𝑘2 =
𝑍𝑎

𝑍0
=

𝑅𝑎
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Soluțiile pentru EFHW-V1 sunt date în cele două tablouri alăturate. 

Rapoartele de transformare pentru EFHW V1 optimizate 

File f[MHz] Ra/50 = k2  k=√Ra/50 k ales n2:n1 spire n2:n1 ca medie pt toate f[MHz] 

z10 10,1 3189/50 = 63,78 7,98 8:1 16:2 sau 24:3 15:2=7,5 sau 22:3=7,333 

z14 14,1 2919/50 = 58,38 7,64 8:1 16:2 sau 24:3 15:2=7,5 sau 22:3=7,333 

z18 18,1 2714/50 = 54,28 7,36 7:1 14:2 sau 21:3 15:2=7,5 sau 22:3=7,333 

z21 21,1 2583/50 = 51,66 7,18 7:1 14:2 sau 21:3 15:2=7,5 sau 22:3=7,333 

z24 24,9 2450/50 = 49 7 7:1 14:2 sau 21:3 15:2=7,5 sau 22:3=7,333 

z28 28,1 2354/50 = 47,08 6,86 7:1 14:2 sau 21:3 15:2=7,5 sau 22:3=7,333 

SWR preconizat pentru cele 3 rapoarte de transformare evaluate. 

Band Ra/R0 sau R0/R 
rap 8:1 / 64:1 

spire 24/3 
R0=50x64=3200 

SWR Ra/R0 sau R0/Ra 

rap 7:1 / 49:1 
spire 21/3 

R0=50x49=2450 

SWR Ra/R0 sau R0/Ra 

rap 7,333:1 / 53,777:1 
spire 22/3 

R0=50x53,777=2689 

SWR 

10,1 3200/3189 1:1,00 - - 3189/2689 1:1,19 

14,1 3200/2919 1:1,10 - - 2919/2689 1:1,08 

18,1 - - 2714/2450 1:1,10           2714/2689 1:1,01 

21,1 - - 2583/2450 1:1,05 2689/2583 1:1,04 

24,9 - - 2450/2450 1:1,00 2689/2450 1:1,09 

28,1 - - 2450/2354 1:1,04 2689/2354 1:1,14 

 Au fost alese și s-a calculat raportele de transformare cele mai convenabile, ca variante, pentru două 

sau pentru un singur transformator de adapare în toate benzile în trei situații: 

a. cu un k=8:1 pentru benzile de 10 și 14MHz și un număr de spire 16:2 sau 24:3. 

b. cu un k=7:1 pentru benzile de 18 la 20MHz și un număr de spire 14:2 sau 21:3 

c. cu un k=7,333:1 pentru toate benzile cu un număr de spire intermediar de 22:3 (preferat). 

Atențiune! Numărul de spire depinde de calitatea miezului de ferită care trebuie să funcționeze în 

gama undelor scurte și să asigure un µr și Al corespunzător raportului de transformare ales. Vom vedea acest 

lucru într-o viitoare expunere. Până acum știm exact cum ne putem adapta la impedanța de intrare a unei 

antene verticale EFHW. Raportul impedanțelor a fost făcut ”sus”, din punct de vedere electric, la intrarea de 

alimentare a antenei ținând cont de raportul de transformare de la 50 ohmi către antenă. 

În cel de al doilea tabel al acestui punct sunt estimate rapoartele de unde staționare obtenabile pentru 

impedanțele antenelor în diverse benzi și la rapoartele de transformare alese. O concluzie rezonabilă este 

aceea că raportul de transformare de 22:3 (ca nr. de spire) la un ecart al rezistenței de sarcină Ra între 3189 

Ohmi și  2354 Ohmi asigură un SWR mai mult decât satisfăcător pentru toate benzile între 1:1,19 și 1:1,01. 

 

 

 



5. Despre compensarea reactanței inductive introduse de transformatorul de adaptare de RF. 

În pasul 2 din schița de principiu a antenei cu transformaturul de RF se vede cum secundarul 

transformatorului introduce o reactanță inductivă peste impedanța optimizată Za≈Ra a antenei care devine 

Za=Ra+jXes unde jXes este reactanța echivalentă de sarcină a transformatorului de RF la borna de alimentare a 

antenei. Această reactanță este văzută și din primar de către generator diminuată cu patratul raportului de 

transformare  jXep=jXes/k2. Faptul deranjant pentru antena optimizată este acela că Xes deteriorează caracterul 

rezistiv al antenei, deteriorează raportul de unde staționare și strică absorbția de putere pe elementul rezitiv al 

antenei. Problema se rezolvă relativ simplu prin compensarea reactanței inductive introdusă suplimentar cu o 

reactanță capacitivă în paralel astfel încât să ajungem peste situația: 

𝑍𝑎 = 𝑅𝑎 ± 𝑗(𝑋𝑒𝑠 − 𝑋𝑐𝑐) 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑋𝑒𝑠 = 𝑋𝑐𝑐  𝑎𝑑𝑖𝑐ă 𝑍𝑎 ≅ 𝑅𝑎 

De fapt capacitatea în paralel nu face decât să aducă intrarea de alimentare a antenei la caracterul ei 

preponderent rezistiv. Soluția se vede în pasul trei al schiței de principiu. Valoarea lui Xcc reactanța capacitivă 

de compensare se poate calcula pentru fiecare frecvență și o vom face în expunerea despre transformatoarele 

toroidale. Din evaluări și din practică, pentru un trafo realizat pe un tor de ferită de calitate, care ne asigură un 

număr minim de spire, capacitatea de compensare este undeva în intervalul de până la 200pF. Condensatorul 

variabil de o tensiune corespunzătoare de 1 ÷ 2kV va aduce antena la un SWR minim în banda dorită. 

6. Comentarii și concluzii intermediare. 

6.1. Antena EFHW este o antenă monobandă λ/2 cu lungime calculată și optimizată pentru fiecare bandă. 

6.2. Impedanța antenei optimizate pentru un Za≈Ra se modifică în limite rezonabile pentru o adaptare 

corectă cu un singur transformator de RF atunci când este corect realizată lungimea totală Lt≈λ/2 

pentru fiecare bandă. Un singur trafo de RF de adaptare implică lungimi diferite ale radianților/bandă. 

6.3. Transformatorul de adaptare de RF introduce o reactanță inductivă la bornele antenei care trebuie 

compensată pentru a păstra cracterul rezistiv al acesteia. 

6.4. Capacitatea de compensare Cc (din Xcc) este diferită de la o bandă la alta și în consecință pentru lucrul 

în benzi diferite este necesar un condensator variabil. 

6.5. Priza de pământ reprezintă un factor important. Nu trebuie să depășească rezistența de 100 Ohmi. O 

țeavă de cca 1 ÷ 1,5m sau o placă îngropată pot rezolva problema. Este funcție și de calitatea solului. 

6.6. Soluțiile constructive pentru o antenă EFHW funcțională pentru mai multe benzi ”in portabil” pot fi 

rezonabile atât din punct de vederea al costurilor cât și al manoperei de realizare. 

6.7. Nu este lipsită de interes realizarea a unei astfel de antene pentru lucrul în ”portabil” în regim de 

monobandă unde se simplifică aproape toate aspectele atât constructive cât și cele de transport. 

7. Capitolul al 2-lea al acestei expuneri se referă la o antenă similară EFHW-V2, construită tot din trei 

elemente, care se pliază peste recomandările și experiențele sugerate de AA5TB Steve Yates 

www.aa5tb.com/efha.html . În acest concept atât elementul a cât și elementul L devin variabile și se 

armonizează cu frecvența pentru care este construită antena. Schița acesteia este prezentată ca varianta a 

2-a de antenă EFHW verticală la începutul materialului. În schiță se observă că a=0,05λ lungime care este 

funcție de frecvență, iar L=λ/2 valoarea inițială, urmând ca acesta să fie optimizată pentru un Xa≈0. 

Procedura este absolut similară cu cea aplicată anterior la EFHW-V1. Pentru lucrul cu 4NEC2 s-au 

operat următoarele modificări: 

- Pentru lucrul convenabil cu 4NEC2 lungimea  segmentelor din fiecare element de lungime al 

antenei a fost micșorată la 5cm=0,05m ceea ce a dus la dublarea numărului de segmente pe 

aceeași lungime de element. 

- SU a fost făcut de 15cm=3sg x 5cm, din 3 segmente, iar alimentarea a fost făcută în segmentul 2 al 

acestui Tag. 

- Elementul lung al antenei a primit pentru fiecare frecvență lungimea inițială de λ/2 care a fost mai 

apoi optimizată. 

- Elementul a=0,05λ a rămas la o dimensiune fixă funcție de λ. Nu afost considerat element 

optimizabil deoarece rezultate corespunzătoare s-au obținut numai prin modificarea lungimii 

elementului L. 

http://www.aa5tb.com/efha.html


8. Sinteza elementelor dimensionale inițiale este prezentată în tabloul alăturat. 

Antena EFHW-V2 dimensiuni inițiale 

File f[MHz] λ[m] λ/2[m]=L 0,05λ[m]=a nr. seg. L nr. seg. a nr. seg. SU 

V10 10,1 28,21 14,10 1,41 282 28 3 

V14 14,1 20,21 10,10 1,01 202 20 3 

V18 18,1 15,74 7,87 0.79 157 16 3 

V21 21,1 13,50 6,75 0,68 135 14 3 

V24 24,9 11,44 5,72 0,57 114 11 3 

V28 28,1 10,14 5,07 0,50 101 10 3 

   optimizabil  numarul de segmente 5cm  in 4NEC2 
tabul Geometry si Load 

9. Situația comparativă a parametrilor.  

În continuare sunt prezentate două tablouri cu rezultatele simulării pentru cele două modele de antene 

EFHW. În primul tablou sunt prezentate cu câte o culoare pe fiecare bandă rezulatele parametrilor la simulările 

inițiale și imediat sub acestea cele optimizate pentu un Xa≈0. Pentru antena EFHW-V2 (Vxx) pe primele două 

rânduri și cele ale EFHW-V1 (zxx) pe următoarele două rânduri. Oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției 

unor parametrii de funcționare. Simulările se pot reface de către cititori din fișierle .nec anexate. 

File f[MHz] λ/2[m] 
L initial 

U[V] Za[Ohmi] 
Ra ± Xa 

SWR RadEff[%] I[mA] a+SU(sg2) L[m] 
optim 

L[m] 
total 

V10 init 10,1 14,1 576 3227-j547 66,4 16,02 174+j29,4 1,41+0,15 14,1 15,66 

V10 10,1 14,1 540 2915-j5,11 58,3 15,37 185+j0,32 1,41+0,15 13,89 15,45 

z10 init 10,1 14,1 561 3149+j108 63,0 15,20 178-j6,14 0,1+0,1 14,1 14,3 

z10 10,1 14,1 545 3189+j5,38 63,8 15,28 177+j0,3 0,1+0,1 14,15 14,35 

V14 init 14,1 10,1 561 3000-j663 62,9 15,62 178+j39,4 1,01+0,15 10,1 11,26 

V14 14,1 10,1 515 2651+j5,66 53,0 14,69 194-j0,41 1,01+0,15 9,90 11,06 

z14 init 14,1 10,1 535 2853+j133 57,2 13,79 187-j8,75 0,1+0,1 10,1 10,3 

z14 14,1 10,1 540 2919+j7,71 58,4 13,33 185-j0,49 0,1+0,1 10,15 10,35 

V18 init 18,1 7,87 550 2822-j765 60,6 16,05 182+j49,3 0,79+0,15 7,87 8,81 

V18 18,1 7,87 497 2474-j2,15 49,5 14,87 201+j0,17 0,79+0,15 7,68 8,62 

z18 init 18,1 7,87 512 2609-j103 52,4 13,32 195-j12,2 0,1+0,1 7,87 8,07 

z18 18,1 7,87 521 2714-2,01 54,3 13,58 192+j0,14 0,1+0,1 7,93 8,13 

V21 init 21,1 6,75 544 2711-j815 59,1 16,64 180+j60 0,68+0,15 6,75 7,58 

V21 21,1 6,75 486 2362+j5,9 47,2 15,24 206-j0,51 0,68+0,15 6,57 7,40 

z21 init 21,1 6,75 496 2440+j197 49,1 13,28 202-j16,3 0,1+0,1 6,75 6,95 

z21 21,1 6,75 508 2583+j2,6 51,7 13,67 197-j0,16 0,1+0,1 6,81 7,01 

V24 init 24,9 5,72 537 2603-j860 57,7 17,49 190+j60 0,57+0,15 5,72 6,44 

V24 24,9 5,72 479 2298+j6,7 46,0 15,91 209-j0,61 0,57+0,15 5,56 6,28 

z24 init 24,9 5,72 472 2191+j281 44,5 13,31 212-j27,2 0,1+0,1 5,72 5,92 

z24 24,9 5,72 495 2450-j1,66 49,0 14,07 202+j0,14 0,1+0,1 5,79 5,99 

V28 init 28,1 5,07 534 2504-j927 56,9 18,29 190+j70 0,5+0,15 5,07 5,72 

V28 28,1 5,07 470 2211+j8,74 44,2 16,48 213-j0,08 0,5+0,15 4,91 5,56 

z28 init 28,1 5,07 442 1868+j397 39,1 13,08 226-j48,1 0,1+0,1 5,07 5,27 

z28 28,1 5,07 485 2354+j5,93 47,1 14,62 206+j0,14 0,1+0,1 5,15 5,35 

 În cel de al doilea tablou sunt prezentate pe benzi numai variantele optimizate ale celor două modele 

de antene. Între cele două soluții V1 (zxx) și V2 (Vxx) analizate, apar următoarele diferențe: 

- pentru V2 tensiunile scad față de V1 în toate benzile. 

- pentru V2 valoarea lui Ra scade față de cea a antenei V1. 

- pentru V2 eficiența de radiație crește față de V1. 

- pentru V2 curentul crește. 

- pentru V2 lungimile totale cresc față de V1. 

Din aceste puncte de vedere varianta V2 este mai bună decât V1. Constructiv antena V2 este formată 

din două elemente variabile: 

- a = lungimea funcție de frecvență = 0,05λ și neajustabilă. 

- L = inițial λ/2 și apoi optimizat pentru un Xa=0 

iar segmentul de alimentare SU rămâne constant de 0,15m. 

 Urmează o comparație pe fiecare bandă între cele două variante optimizate. 



File f[MHz] λ/2[m] 
L initial 

U[V] Za[Ohmi] 
Ra ± Xa 

SWR RadEff[%] I[mA] a+SU(sg2) L[m] 
optim 

L[m] 
total 

V10 10,1 14,1 540 2915-j5,11 58,3 15,37 185+j0,32 1,41+0,15 13,89 15,45 

z10 10,1 14,1 545 3189+j5,38 63,8 15,28 177+j0,3 0,1+0,1 14,15 14,35 

V14 14,1 10,1 515 2651+j5,66 53,0 14,69 194-j0,41 1,01+0,15 9,90 11,06 

z14 14,1 10,1 540 2919+j7,71 58,4 13,33 185-j0,49 0,1+0,1 10,15 10,35 

V18 18,1 7,87 497 2474-j2,15 49,5 14,87 201+j0,17 0,79+0,15 7,68 8,62 

z18 18,1 7,87 521 2714-2,01 54,3 13,58 192+j0,14 0,1+0,1 7,93 8,13 

V21 21,1 6,75 486 2362+j5,9 47,2 15,24 206-j0,51 0,68+0,15 6,57 7,40 

z21 21,1 6,75 508 2583+j2,6 51,7 13,67 197-j0,16 0,1+0,1 6,81 7,01 

V24 24,9 5,72 479 2298+j6,7 46,0 15,91 209-j0,61 0,57+0,15 5,56 6,28 

z24 24,9 5,72 495 2450-j1,66 49,0 14,07 202+j0,14 0,1+0,1 5,79 5,99 

V28 28,1 5,07 470 2211+j8,74 44,2 16,48 213-j0,08 0,5+0,15 4,91 5,56 

z28 28,1 5,07 485 2354+j5,93 47,1 14,62 206+j0,14 0,1+0,1 5,15 5,35 

 

10. Determinarea raportului de transformare optim pentru antena EFHW-V2 și SWR-ul obtenabil. 

File f[MHz] Ra/50 = k2  k=√Ra/50 k & k2 ales R0 la antenă Ra/R0 U R0/Ra SWR 

V10 10,1 2915/50 = 58,30 7,63 7:1 49:1 49x50=2450 2915:2450 1,19 

V14 14,1 2651/50 = 53,02 7,28 7:1 49:1 49x50=2450 2651:2450 1,02 

V18 18,1 2474/50 = 49,48 7,03 7:1 49:1 49x50=2450 2474:2450 1,01 

V21 21,1 2362/50 = 47,24 6,87 7:1 49:1 49x50=2450 2450:2362 1,04 

V24 24,9 2298/50 = 45,96 6,78 7:1 49:1 49x50=2450 2450:2298 1,07 

V28 28,1 2211/50 = 44,22 6,65 7:1 49:1 49x50=2450 2450:2211 1,11 

 Această prezentare poate fi completată cu o informație privind influența calității conductive a solului 

asupra impedanței antenei la punctul de alimentare. Programul de simulare 4NEC2 poate furniza aceste 

informații funcție de tipul de sol unde este instalată antena. Reamintim că la antenele verticale legate la sol (cu 

sau fară radiale) curentul circulă și prin imaginea în oglindă a antenei prin sol sau radiale. De calitatea și 

parametrii acestora depinde și impedanța antenei. A fost facută o simulare multiplă pentru antena z14 din 

grupul antenelor EFHW-V1 pentru mai multe tipuri de sol. Pe prima linie a tabloului a fost aleasă varianta 

optimizată a antenei z14 cu caracter puternic rezistiv Za≈Ra. Fără a modifica nimic din parametrii constructivi 

antena a fost plimbată simulat pe diferite calități de sol unde partea  reactivă a impedanței Xa a căpătat valori 

semnificative între –j72 și –j1468. Caracterul reactiv al impedanței de sarcină deteriorează semnificativ 

raportul de unde staționare și ceilalți parametrii de funcționare. 

 Influența optimizării dimensiunilor și a impedanței de alimentare poate fi semnificativă la schimbarea 

amplasamnentului de la munte la mare sau de la oraș pe asfalt, la sat, la câmpie, luncă sau pădure. În unele 

cazuri la acest model de antenă reactanța nu mai poate fi coborâtă sub un anumit nivel pentru anumite 

categorii de sol. Variația radiației efective este influențată și ea de calitatea, parametrii electrici ai solului, de 

pierderile locale dar și de cele în câmpul îndepărtat unde se formează lobii antenei. Atașăm și un mic program 

de calcul în Excel pentru cei care cunosc, determină cu un program de simulare sau măsoară, impedanța 

complexă a antenei pentru determinarea reală a SWR în aceste condiții. În Anexă este atașat acest mic 

program care calculează SWR-ul unui Za complex față de un atac cu orice alt Z0, în speță cu 50, 75 ohmi sau alt 

feeder 300, 450 ohmi sau scăriță construită. 

11. Antena EFHW-V1 14MHz (z14) și influența solului. 

Simulare Tip de SOL U[V] Za=Ra±Xa RadEff[%] L[m] SWR fără tor RF 

SOL14-1 Real ground / Good 540 2919+j7,71 13,93 10,15 58,38 

SOL14-2 Real ground / Poor 531 2481-j915 22,17 10,15 56,37 

SOL14-3 Real ground / Moderate 563 2967-j782 13,92 10,15 63,46 

SOL14-4 Real ground / Average 508 2562-j187 23,65 10,15 51,51 

SOL14-5 Real ground / Pastoral 505 2544-j72 25,51 10,15 50,92 

SOL14-6 Real ground / Medium forest 504 2527-j211 24,60 10,15 50,89 

SOL14-7 Real ground / Mountains 542 2687-j826 18,30 10,15 58,82 

SOL14-8 Real ground / Stepa 494 2431-j179 28,45 10,15 48,88 

SOL14-9 Real ground / City, industrial 564 2204-j1468 27,07 10,15 63,64 

SOL14-10 Real ground / Dry, costal 497 2402-j393 26,89 10,15 49,33 



12. În continuare sunt prezentate două sinteze ale antenelor EFHW-V1 și EFHW-V2 cu elementele 

dimensionale, parametrii necesari pentru adaptare și SWR-ul obtenabil la o execuție corectă. 
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 Pentru realizarea corespunzătoare a oricărei antene, de către un radioamator care se respectă, este 

necesară realizarea unor măsurători cu un analizor de antene pentru a controla în mod eficient ajustările 

necesare pentru condițiile locale de funcționare. 

 În cazul antenelor EFHW se recomandă ajustarea numai pe lungimea elementului lung L pentru 

obținerea unui caracter puternic rezistiv și o dimensionare corectă a transformatorului de RF. În noile condiții 

de oferte pentru materiale, aparatură de măsură și programe de simulare, sunt create premizele pentru 

realizarea de către radioamatori a unor antene corect proiectate și construite și dece nu chiar eficiente pentru 

diverse amplasamente de instalare. Orice antenă este un compromis care trebuie ajustat pentru o cât mai 

bună funcționare. 

 Adaptarea la generator, respectiv la cablul coaxial de alimentare, constituie de fiecare dată o problemă 

importantă. Într-o viitoare expunere vom trata în detaliu adaptarea cu transformatoare de RF pentru acest tip 

de antene. Chiar dacă pentru lucrul în portabil, acest mod de adaptare este unul unul compact și comod de 

realizat și de utilizat, există și alte metode de adaptare pe care le vom comenta eventual în viitoare intervenții. 

 Chiar dacă aici am tratat numai problema antenelor EFHW verticale va fi interesantă și o analiză a 

funcționării pentru același tip de antene instalate orizontal.  
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 Sugestia unei realizări practice pentru lucrul în ”portabil”. 

1. Trebuie realizată o priză de pământ la care să conectați cu un papuc și un șurub cu piuliță fluture 

M6 baza antenei. Priza de pământ poate fi făcută dintr-un țăruș de țeavă de 1,5” sau cornier de 

40x40x4 de lungime între 1 la 1,5m. Se poate folosi și o placă metalică de tablă (eventual de 

aluminiu ca să nu ruginească în timp) îngropată în pământ umed de cca. 10 dm2. Locul de 

conexiune va fi curat și eventual cositorit iar pământul umezit. Priza  nu este pretențioasă, poate 

avea 80 – 100 Ohmi deoarece curentul care trece este de cca 200mA iar pierderile sunt minime. 

Orice alte soluții imaginate de realizatori sunt bine venite. 

2. Sunt două soluții de a realiza verticalitatea antenei. Prima, pentru care nu aveți nevoie decât de o 

sfoară sau o cordelină izolată legată de un ochet la vârful antenei, după care o aruncați peste 

creanga unui copac lângă care vă instalați. A doua soluție, care vă permite să funcționați oriunde, 

este să aveți un suport de fibră de sticlă (mast) foarte ușor, pliabil și de lungime potrivită pe care 

să-l instalați în locație. Sugestie pentru suporți ”mast” sau numiți și ”fiberglass poles” găsiți la 

http://www.dx-wire.de/lng/en/fiberglass-poles/ de unde vă puteți alege modelul și inclusiv 

accesorii de montaj. Greutate 1,3 la 4Kg pentru 7 modele de la 10 la 15m (thanks YO3HFY). 

http://www.dx-wire.de/lng/en/fiberglass-poles/


 
3. Transformatorul de RF se realizează pe un tor de ferită fixat într-o cutie din care ies ”mustăți” de 

fir de lungime potrivită, conform proiectului, cu papuci conectabili la elementele de fir radiante 

inferioară a și superioară L. Șuruburi cu piulițe fluture. Se pot pune șuruburi de conectare direct pe 

carcasă, fără ”mustăți” și papuci, dar atunci trebuie ajustate lungimile a și L astfel încât să se 

respecte lungimile elementelor și cea totală pentru banda dorită. 

4. Se vor face elementele fir radiant a și L pentru fiecare bandă în care se dorește a se lucra și se 

înlocuiesc lungimile când se trece de la o bandă la alta. În versiunile V1 numai elemntul L fiindcă a 

și SU sunt fixe. În versiunea V2 ambele elemente a și L. Dacă se lucrează cu suportul de fibră de 

sticlă capetele superioare ale antenei sunt legate la cordelină care apoi este trecută printr-un inel 

sau rolă mică fixată pe vârful suportului. Manevrele de inlocuire sunt foarte simple. 

5. Orice alte soluții de montaj sunt binevenite și adaptate la posibilitățile locale. 

6. Verificarea se poate face cu orice analizor de antene portabil sau cu SWR metrul din dotare.  

 

ANEXA – Despre coeficientul de reflexie și raportul de unde staționare al impedanțelor complexe. 

 

1. De obicei caracterizăm raportul de unde staționare (RUS) sau în accepțiunea mai largă SWR – Standung 

Wave Ratio – pentru raportul dintre rezistența generatorului și rezistența sarcinii astfel: 

𝑆𝑊𝑅 =
𝑅0

𝑅𝑎
 𝑑𝑎𝑐ă 𝑅𝑎 < 𝑅0 ș𝑖 𝑆𝑊𝑅 =

𝑅𝑎

𝑅0
 𝑑𝑎𝑐ă 𝑅𝑎 >  𝑅0 

2. Se pune problema: care este raportul de unde staționare în situația generală când sunt implicate două 

impedanțe complexe? 

𝑍𝑎 = 𝑅𝑎 ± 𝑗𝑋𝑎  ș𝑖 𝑍0 = 𝑅0 ± 𝑗𝑋0 𝑠𝑎𝑢 𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑑 𝑍0 = 𝑅0 = 50 𝑜ℎ𝑚𝑖 𝑋0 = 0 

deoarece impedanța cablelor coaxiale este pur rezistivă. 

3. În liniile de transmisie neadaptate cu impedanțe complexe la capete se definește raportul între 

tensiunea reflectată și tensiunea directă într-un punct drept coeficient de reflexie. Se noteză obișnuit 

cu ρ sau cu Γ și are formula generală: 

 



𝜌 =
𝑍𝑎 − 𝑍0

′

𝑍𝑎 + 𝑍0
=  

(𝑅𝑎 ± 𝑗𝑋𝑎) − (𝑅0 ∓ 𝑋0)

(𝑅𝑎 ± 𝑗𝑋𝑎) + (𝑅0 ± 𝑋0)
 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑍0

′  𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑎 𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑍0 [1] 

4. Formula se simplifică major când Z0=R0 și jX0=0 

|𝜌| =
(𝑅𝑎 − 𝑅0) ± 𝑗𝑋𝑎

(𝑅𝑎 + 𝑅0) ± 𝑗𝑋𝑎
                            [2] 

5. Valoarea modulului, a mărimii scalare a coeficientului de reflexie devine: 

|𝜌| =
√(𝑅𝑎 − 𝑅0)2 + 𝑋𝑎

2

√(𝑅𝑎 + 𝑅0)2 + 𝑋𝑎
2

                         [3] 

 unde intervin numai impedanța antenei și a cablului coaxial sau cea de după adaptare cu trafo RF. 

6. Raportul de unde staționare SWR se definește ca fiind funcție de coeficientul de reflexie pentru 

tensiune și curent astfel: 

𝑆𝑊𝑅 =
1 + |𝜌|

1 − |𝜌|
                                             [4] 

7. Câteva exempe numerice simple pentru o antenă rezonantă și câteva situații diferite în care se poate 

găsi o antenă EFHW. Vom folosi numai relațiile 3 și 4. 

7.1. O antenă Loop orizontală (Sky Loop), pentru banda de 3,6 MHz, patrată de 84m la înălțimea de 

12m alimentată la un colț. S-a pornit cu latura inițială de 21m care a fost și parametru de 

optimizare. Impedanța de intrare a fost Za= 98,9-j44,6 ohmi. 

- Pentru o alimentare cu cablu de 50 ohmi se obține: 

𝜌 =
√(98,9 − 50)2 + (−44,6)2

√(98,9 + 50)2 + (−44,6)2
= 0,425 

𝑆𝑊𝑅 =
1 + 0,425

1 − 0,425
= 2,47 

- Pentru o alimentare cu cablu de 75 ohmi și adaptarea la transceiver se obține sus la antenă: 

𝜌 =
√(98,9 − 75)2 + (−44,6)2

√(98,9 + 75)2 + (−44,6)2
= 0,281 

𝑆𝑊𝑅 =
1 + 0,281

1 − 0,281
= 1,78 

- Pentru varianta optimizată la care lungimea laturii a ajuns de 21,27m și Za=103+j0,22 ohmi cu un 

transformator de adaptare 1:2 pentru impedanțe si cablul de alimentare de 50 ohmi s-a ajuns la o 

adaptare perfectă: 

𝜌 =
√(103 − 100)2 + (0,22)2

√(103 + 100)2 + (0,22)2
= 0,015 

𝑆𝑊𝑅 =
1 + 0,015

1 − 0,015
= 1,03 

 Se observă cât de util este să cunoaștem impedanța de intrarea a antenei pentru a putea să luăm cele 

mai bune măsuri de adaptare. 

7.2. Să vedem ce se întâmplă în cazul antenelor EFHW la care impedanța în punctul de laimentare 

excentric este foarte mare. 

- Nu se pune problema alimentării directe cu cablu coaxial fără transformator de adaptare idiferent 

dacă antena este optimizată pentru un Xa≈0 sau este neoptimizată. SWR-ul este dezastruos de 

ordinul 1:30 ÷ 50. 

- Analizăm antena V14 propusă în material în cele două variante: V14_init cu un Za=3000-j663 ohmi 

și aceeași antenă V1 varianta optimizată pentru un Xa minim cu un Za=2651+j5,66 ohmi. În ambele 

variante lucrăm deja cu un transformator de adaptare. Alegem astfel: 

𝑘2 =
3000

50
= 60 𝑠𝑎𝑢 𝑘 =  √60 = 7,74 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑉14_𝑖𝑛𝑖𝑡 



𝑘2 =
2651

50
= 53,02 𝑠𝑎𝑢 𝑘 =  √53,02 = 7,28 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑉14 

și putem alege un raport de transformare ca număr de spire între 7 < k < 8 cu valorile de 7,33 

sau 7,66. S-a preferat 7,33 (ca spire 22:3) pentru care în cele două situații avem: 

𝜌 =
√(3000 − 2686)2 + (−663)2

√(3000 + 2686)2 + (−663)2
= 0,128 

𝑆𝑊𝑅 =
1 + 0,128

1 − 0,128
= 1,29 𝑐𝑒𝑒𝑎𝑐𝑒 𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑐𝑚𝑎𝑖 𝑟ă𝑢‼! 

  iar pentru varianta optimizată: 

𝜌 =
√(2651 − 2686)2 + (5,66)2

√(2651 + 2686)2 + (5,66)2
= 0,006 

𝑆𝑊𝑅 =
1 + 0,006

1 − 0,006
= 1,01 𝑜 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡ă. 

 La antenele EFHW care au o impedanță de intrare foarte mare se poate remarca  faptul că influența 

componentei reactive este mai mică decât la antenele rezonante de mică impedanță. Cu un transformator de 

adaptare bine ales și o dimensionare λ/2 corectă se poate testa o primă funcționare, fără optimizarea 

dimensiunilor, la un SWR rezonabil. Este totuși recomandabil să facem o simulare prealabilă ca să știm unde ne 

aflăm și cam ce avem de făcut. 

 

 Comentarii finale. 

 Folosirea antenelor EFHW verticale este utilă radioamatorilor cu posibilitățile de deplasare actuale în 

amplasamente ”portabile”. 

 Antenele EFHW verticale sunt simple, ușor de construit, de transportat și de montat aproape oriunde. 

 În ciuda eficienței de radiație relativ modeste (ca la mai toate antenele verticale) au un ”pattern” 

convenabil legăturilor la distanță de cca 20 grade. 

 Adaptarea cu transformator de RF se face eficient și este comună pentru toate benzile condiționată 

însă de radiante corect dimensionate. 

Această prezentare încearcă să argumenteze calitativ și cantitativ ”adevărul” despre aceste antene. 

Sper ca ea să fie de folos colegilor noștrii din YO sau răspândiți pe mapamond. 
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Atașamente. 

[1] Grupul de fișiere 4NEC2 pentru antena Zxx inițială și optimizată. 

[2] Grupul de fișiere 4NEC2 pentru antena Vxx inițială și optimizată. 

[3] Program de calcul pentru SWR la impedanțele complexe. 
Notă tehnică: Blogurile din Wordpress.com nu acceptă decât un număr limitat de extensii în denumirea fișierelor. La postare 

s-au schimbat extensiile de .rar și. xlsx în extensia de .doc acceptată. După descărcare schimbați extensia fișierelor .doc în cea originală 

de .rar și .xlsx pentru programul Excel. Vizualizarea extensiilor de fișiere în Windows 7 se face cu: Start > Control Panel > Folder Options  

și debifați opțiunea Hide extensions for known file types. Din Windows Explorer, în denumire, schimbați extensia fișierelor. 
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