
Simularea antenelor EFHW -  End Fed Half Wave cu programul 4NEC2. 
YO4UQ – Cristian Colonati 

”Orice antenă este mai bună decât nici o antenă” 

 

Scurtă istorie. 

Mentorul meu și al radioamatorilor din Brăila, YO4ATA (sk) ex YR5AT – Anastase Trentea, a luptat în al 

doilea război mondial într-o unitate de transmisiuni. Ne povestea că undeva prin Ucraina au rămas fără 

antenă. Au ascultat radio Iași si au luat legătura cu unitatea superioară cu ajutorul unei antene făcută din 

burlanul de ploaie al unei locuințe. Priceperea, ingeniozitatea și cunoștințele radio ne permit să ieșim din 

situații critice cu mijloace modeste. Lucrul radioamatorilor în ”portabil” presupune, din varii motive, situații 

oarecum similare. Echipamente mici, puteri QRP, antene ușoare și transportabile, ambient variat și condiții de 

adaptare la teren. 

Antene pentru ”portabil”. 

Pentru un radioamator modest, cu un apetit deosebit pentru QRP, o configurație radio ușoară și 

compactă pentru deplasări scurte este un obiectiv important. Colegul și prietenul nostru Nico – YO3HFY 

(http://yo3hfy.wordpress.com) mi-a semnalat intenția de a realiza pentru deplasări o antenă verticală pliabilă 

conform modelului din http://www.iz0hcc.it/efhwa.html care este ceva ca cel prezentat alăturat: 

In site-ul său IZ0HCC - Fabrizio afirmă că: ”Con il secondario a 21 

spire con un condensatore di 100pF si coprono perfettamente 

dai 30 metri ai 10 metri”. 

Cu o documentare prealabilă pe Internet privind antenele EFHW 

din site-ul lui AA5TB, la care face referință mai toată lumea, 

http://www.aa5tb.com/efha.html și cu câteva sfaturi pertinente 

ale lui Florin YO8CRZ (alias VA7CRZ) vom încerca să descoperim 

adevărul despre funcționarea acestor antene. Vom face pe rând 

referință atât la antenele EFHW orizontale cât și la cele 

verticale. 

Cu ajutorul programului de simulare 4NEC2, care cu 

puțină răbdare poate fi utilizat înainte de încercarea de a 

construi o antenă, prezentăm evoluția parametrilor de 

funcționare în diverse situații pentru acest tip de antene. Vom 

încerca să demonstăm argumentat adevaratele valențe cât și 

impedimente generate de acest tip de antenă.  

Ca premiză inițială iată ce spune Florin în cartea sa [1] pag.230: ”Pentru a funcționa eficient, o antenă 

nu este neapărat necesar să fie rezonantă la frecvența de lucru, însă pentru un transfer eficient de putere este 

esențial ca antena să fie corect adaptată”. 

Acesta este și cazul antenelor EFHW pe care vom încerca să le analizăm în continuare. 

Ce este de fapt o antenă EFHW? Este o antenă filară λ/2 

alimentată puternic excentric cu posibilitate de funcționare 

orizontală cât și la o înclinare la orice unghi până la verticală. 

Antena este alimentată printr-un transformator de radio 

frecvență (TRF) sau prin orice alt mijloc de adaptare a 

impedanței antenei în punctul de alimentare la impedanța 

cablului de 50 ohmi. Dacă pentru alimentarea centrală antena 

devine un dipol la care adaptarea la 50 ÷ 75 de ohmi este 

naturală, la alimentarea excentrică raportul Z=U/I are o 

valoare complexă și diferă foarte mult de valoarea conexiunii 

naturale a dipolului, ca în figura alăturată. 

http://yo3hfy.wordpress.com/
http://www.iz0hcc.it/efhwa.html
http://www.aa5tb.com/efha.html


Comentarii preliminare. 

- Antenele EFHW se folosesc de obicei în ”portabil” fiindcă se instalează ușor și punctul de alimentare 

poate fi adus aproape de transceiver. 

- Se folosesc la puteri mici de 20 ÷ 50 watt pentru a nu genera tensiuni periculoase în punctul de 

alimentare. Se poate merge și cu 100 watt dar componentele vor trebui să reziste la cca. 1 ÷ 2kV. 

- După cum vom vedea din simulările cu programul 4NEC2 valoarea impedanței în punctul de 

alimentare este deosebit de sensibilă la alegerea acestui punct precum și la condițiile ambientale de 

înălțime, sol, etc. Cu o simulare corectă și un proces de adaptare corespunzător antena poate 

funcționa bine și într-o figură de ”sloper”, înclinată de la balconul unui bloc până la un suport distant. 

- Antenele EFHW sunt antene monobandă. Impedanța în punctul de alimentare este diferită de la o 

bandă la alta deoarece tensiunea U și curentul I distribuit pe antenă în acest punct capătă alte valori 

funcție de frecvență. Față de funcționarea pentru frecvența calculată, adaptarea pentru o nouă bandă 

trebuie practic refăcută. O eventuală funcționare multiband se face cu compromisuri majore sau cu 

alte metode de adaptare decât cele cu TRF. 

Pentru proiectarea și realizarea unei antene EFHW sunt urmărite următoarele obiective: 

- Optimizarea impedanței din punctul de alimentare având ca rezultat atenuarea sau chiar eliminarea 

componentei reactive astfel încât din Za=Ra±Xa să avem Za≈Ra și Xa≈0. 

- Determinarea configurației și parametrilor de funcționare ai elementului adaptor TRF (trafo radio 

frecvență). Această cerință este puțin mai complicată din pdv teoretic și implică mai multe cunoștințe. 

Se va face o prezentare detaliată într-un articol extins despre această problemă. 

- Pentru evitarea surprizelor nedorite, realizarea unei simulări prealabile a configurației de montaj la 

locul de instalare se va face luând în considerare cel puțin: înălțimile, unghiurile de înclinare, calitatea 

solului și eventuale vecinătăți care pot avea influență semnificativă pentru Za respectiv Ra. 

Proiectarea antenei EFHW: 

În conformitate cu experimentările și recomandările lui AA5TB așa arată configurația unei EFHW 

orizontală! Ținând cont de aceste recomandări vom 

construi împreună o antenă EFHW pentru banda de 7 

MHz. Fiindcă avem o antenă λ/2 procedăm la 

dimensionarea ei inițilă pentru lucrul cu programul de 

simulare 4NEC2.  

În schița antenei avem: a = 0,05λ brațul scurt, SU = 

segmentul în care se pune alimentarea și L = λ/2 

segmentul lung al antenei. Dimensiunile acestora 

pentru frecvența de 7,1 MHz sunt următoarele: 

𝜆 =
300. 0,95

𝑓
=

285

7,1
= 40,14𝑚 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝐿 = 𝜆 2 =⁄ 20,07 ≈ 20𝑚 𝑖𝑎𝑟 𝑎 = 0,05. 𝜆 = 2𝑚 𝑆𝑈 = 0,15𝑚 

Pregătirea pentru programul 4NEC2 se face cu o segmentare care se descrie în Edit > Geometry: 

- a → Tag1→2m cu 40 de segmente de 5cm 

- SU →Tag2→0,15m cu 3 segmente de 5cm unde sursa se plasează la mijloc în segmentul 2 

- L→Tag3→20m cu 400 segmente de 5cm 

Pentru a vedea parametrii și comportarea antenei sunt necesari 2 pași: 

- Pas1 – Execuția pentru antena EFHW ”crudă” la dimensiunile inițiale propuse pentru a, SU și L. 

- Pas2 – Se cere din meniu cu: Calculate > Start optimizer, minimizarea reactanței X-in prin variația 

parametrului L, segmentul lung al antenei. Rezultatele sunt prezentate comparativ în tabel 

 

 f[MHz] U[V] Za[Ω] SWR η% RadEff P[w] a[m] SU[m] L[m] 

Initial 7,1 585+j0 2881-j1248 68,4 98,6 81,54 100 2 0,15 20 

Optim 7,1 338+j0 1143-j1,81 22,09 98,61 81,55 100 2 0,15 18,7898 



Se observă după optimizare modificarea impedanței de intrare care a devenit puternic rezistivă, odată 

cu modificarea lungimii antenei. Suma celor trei segmente este de 20,94m foarte aproape de un λ/2. 

Cel mai important parametru care ne interesează este impedanța Za care în faza inițială era puternic 

reactivă Za=2881-j1248 iar după optimizare a devenit rezistivă Za=1143-j1,81 cu o reactanță capacitivă mică. 

Simularea a fost făcută pentru o amplasare orizontală la înălțimea de 10m pe un sol mediu. Capturile 

de ecran cu rezulatatul execuției din 4NEC2 după optimizare Xa≈0 sunt date în continuare. 

 
 



 Este interesant de tras o primă concluzie provizorie. Impedanța antenei devenită rezistivă de Ra=1143 

ohmi trebuie adaptata la impedanța cablului coaxial de alimentare de 50 ohmi. Raportul de transformare al 

impedanțelor este: 

𝑘2 =
1143

50
= 22,86 𝑖𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒, 𝑈 ș𝑖 𝐼 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝑘 = √22,86 = 4,78 ≅ 5  

unde numărul de spire ale unui transformator de RF trebuie să fie un număr întreg. 

 Despre adaptarea antenelor EFHW cu un TRF precum și cu alte metode vom discuta într-o expunere 

separată. Reținem însă faptul că am determinat cu primă aproximație raportul de transformare. 

 Ne vom ocupa în continuare de antena EFHW descrisă până acum într-o accepțiune generalizată în 

care putem să o înclinăm la unghiuri negative (în jos) sau pozitive (în sus) și să o plasăm la diverse înălțimi. 

Vom vedea cum se vor schimba parametrii de funcționare și importanța ambientului asupra lui Za. 

Descrierea generalizată a acestei antene este făcută în Edit > Geometry astfel: 

 
unde: 

- a = segmentul scurt 

- L = segmentul lung 

- h = înălțimea punctului de plecare 

- x = unghiul de înclinare al firului, cu minus în jos iar cu plus în sus. 

Alocând diverse valori, în limitele conceptului fizic al antenei și nu valori aberante, putem analiza evoluția  

principalilor parametri de funcționare. Vom lua ca valori de plecare cele optimizate determinate anterior cu 

care am minimizat reactanța antenei. Datele obținute pentru situații succesive vor fi prezentate sub formă de 

tabel. În prima parte vom avea o antena de EFHW de 7,1MHz orizontală de cca. 20m situată cu punctul de 

plecare la 10m față de sol pe care o vom inclina între -20 de grade (în jos) până la +40 de garde (în sus). Este o 

situație probabilă de amplasare de la balconul unui bloc în jurul etajului 4 cu un fir către un suport din 

împrejurimi. Menționăm încă odată că nu este vorba de o antenă adaptată ci numai de a determina 

comportarea antenei ”crude” EFHW, optimizată pentru Xa≈0, la variația unghiului de înclinare față de sol. 

Unghiul x° Za=Ra±Xa SWR η% RadEff% Elevația grade Observații 

-20 1138+j241 23,8 98,31 60,50 85 pattern NVIS 

-10 1155+j154 23,5 98,43 75,22 85 pattern NVIS 

0 1143-j1,81 22,9 98,61 81,55 65 ameliorat 

+10 1054-j122 21,3 98,69 81,94 50 idem 

+20 984-j147 19,4 98,59 78,22 45 idem 

+30 866-j130 17,7 98,59 71,18 40 moderat 

+40 817-j88,5 16,5 98,38 42,49 35 rezonabil 

În cea de a doua parte ne vom referi la aceeași antenă situată cu punctul de plecare la 1m de sol și cu 

înclinări succesive între +20 la +90 de grade. Situația este foarte apropiată de funcționarea în portabil.  

Recapitulăm parametrii: h=1m, a=2m, L=18,79m, alimetarea in SU=0,15m între a și L, f=7,1MHz. 

Unghiul x° Za=Ra±Xa SWR η% RadEff% Elevația grade Observații 

+20 1147+j384 25,5 98,17 48,59 85 pattern NVIS 

+30 1214+j162 24,7 98,51 52,25 85 NVIS 

+40 1165+j2,27 23,3 98,689 49,52 75 NVIS 

+50 1089-j79,9 21,9 98,74 43,31 40 ameliorat 

+60 1026-j114 20,8 98,74 35,55 25 rezonabil 



+70 982-j125 28,12 98,73 28,12 20 bun 

+80 957-j127 22,78 98,72 22,78 20 bun 

+90 949-j127 19,3 98,71 20,85 15 bun 

+90 1467-j28,4 29,3 98,67 20,26 15 optimizat L 

Ultima valoare este cu antena la verticală și lungimea L opimizată pentru Xa minim. 

Ce se poate constata odată cu creșterea unghiului de inclinare? Scade valoarea Ra și se modifică reactanța 

Xa de la caracterul inductiv la cel capacitiv, valoarea fiind relativ mare, scade radiația efectivă de la 48% la 20% 

dar se îmbunătățește unghiul de elevație la DX la 15 grade. Pentru oricare înclinare se poate face o optimizare 

a lungimii L pentru minimizarea Xa în cazul unui montaj de lungă durată sau permanet. 

S-a evaluat pentru cele două poziții optimizate ale aceleiași antene în poziție orizontală la 10m și verticală 

la 90 de grade modul cum evolueză  Za pe celelalte benzi. Diferențele sunt foarte mari pentru Ra de la o bandă 

la alta și nu pot fi acoperite de un singur raport de transformare decât cu un compromis nerezonabil al SWR. 

 

Banda 7,1 Inițial 7,1 optim Xa≈0 

7,1 949-j127 1467-j28,4 

14,1 271-j70 417+j100 

21,1 149-j69 215+j76 

28,1 113-j76 151+j66 

h 1m 1m 

a 2m 2m 

SU 0,15m 0,15m 

L 18,79m 19,3m 

 

Câtva capturi de ecran pentru ”pattern”-ul antenei la diverse unghiuri: 30, 60 și 90 de grade. 

 
 

 Să vedem cum se comportă aceeași antenă într-o configurație ”inverted V” des utilizată în portabil. 



 
 Aceștia sunt parametrii și geometria antenei fără transformatorul de RF de adaptare. Unghiul x al 

cos(x) și sin(x), de atac al înclinării la plecarea antenei, a fost pentru această simulare de 30 de grade. 

 Pentru acestă expunere a fost aleasă o antenă EFHW pentru banda de 7MHz deoarece pentru benzile 

superioare o antenă clasică acordată, care este de regulă mai mică și mai ușor de transportat, este mai ușor de 

utilizat în ”portabil”.   

Către finalul acestei expuneri să revenim la antena propusă de Nico YO3HFY via IZ0HCC, pentru benzile 

de la 10 la 28MHz și cum se comportă într-o simulare cu 4NEC2. 

Calculele simple ne arată: 

𝜆 =
300.0,95

14,1
= 20,2𝑚 𝑖𝑎𝑟 𝜆

2⁄ = 10,1𝑚 ș𝑖 0,05. 𝜆 = 1,01𝑚 ≈ 1𝑚  

Dimensional elementele inițiale ale antenei vor fi a=1m, SU=0,15m, L=10m iar înălțimea de la sol h=1m. 

Aplicând aceste dimensiuni în programul de simulare 4NEC2 avem: 

 



 Valorile dimensionale inițiale au fost introduse în tabul Symbols din fereastra edit a 4NEC2 și după 

execuție vedem rezultatele simulării fără optimizare, antena ”crudă”, astfel: 

- Za=2268-j404 ohmi 

- U=484 V 

- SWR=46,8 

- η=98,9% 

- RadEff=25,44% 

Aplicăm și aici criteriul de optimizare pentru minimizarea lui Xa prin modificarea lungimii L: 

 
iar rezultatele se pot vedea: 

- L=9,749887m≈9,75m noua valoare a lungimii L 

- Za=1507+j1,3 ohmi 

- U=388V 

- SWR=30,1 

- η=98,92% 

- RadEff=24,28% 

S-au marcat cu bold vechea și noua valoare a impedanței Za pentru o mai ușoară comparație. 

Dacă este să facem aici o adaptare o vom începe cu valoarea provizorie a raportului de transformare al 

impedanțelor adică: k2=1507/50=30,14 de unde k=√30,14 = 5,49. Vom vedea acest lucru precum și 

comportarea antenei, după adaptare, într-o viitoare prezentare în care a fost dimensionat și montat 

transformatorul de RF. 

Precizări importante privind fenomenele fizice legate de funcționarea antenelor EFHW au fost 

subliniate de Florin YO8CRZ/VA7CRZ în recenzia, făcută cu multă bunăvoință, la acest articol. 

a. Despre antenele EFHW verticale. 

1. Calculul pierderilor de putere în sol se face ținând seama că același curent care circulă prin radiantul 

vertical, circulă și prin sol/câmp radiale. O eficiență ridicată implică o rezistență în câmpul de 

radiale/împământare cât mai mică în raport cu rezistența de radiație. 

2. Antena în lambda/4, clasică, datorită impedanței scăzute de intrare necesită un câmp extensiv de 

radiale, care sa aibă o rezistență de pierdere cât mai mică comparativ cu impedanța antenei. Altfel 



eficiența antenei este compromisă și un procent mare din puterea de RF aplicată la bornele antenei se 

pierde în pământ. 

3.   Antena verticală  EFHW că spre deosebire de antenele verticale cu lungime de lambda/4, necesită o 

împământare sau un câmp de radiale foarte simplu. Pentru că antena verticală EFHW are o rezistență 

de radiație de peste 1KOhm, chiar dacă se dispune de o împământare minimala realizată cu un singur 

electrod de cca. 1.5m lungime, rezistența prizei de pământ nu este mai mare de 150 Ohmi chiar și în 

condiții de teren prost și chiar sub 80 Ohmi pentru teren bun (umed, cu conductivitate ridicată). În 

aceste condiții, pierderile de putere în sol, devin neglijabile deoarece curentul la punctul de alimentare 

de mare impedanță este foarte mic. 

4. Un alt aspect important pentru aceste antene verticale este că nu suferă de probleme cauzate de 

curenții de mod comun decât în mică măsură, curenții de mod comun apărând în acest caz doar prin 

captarea de către cablul coaxial puterii radiate de radiator. Precauțiile standard: ferite atașate pe 

cablul la punctul de alimentare a antenei dar și la ieșirea din zona de câmp reactiv sunt suficiente. 

b. Despre antenele EFHW orizontale. 

1. Antena orizontală EFHW este complet diferită de cea verticală. Daca la antena verticală avem un 

circuit bine definit al curentului de masă , la antena orizontală acest circuit aparent lipsește. Micul 

segment atașat pentru îmbunătățirea impedanței la punctul de alimentare a antenei, nu rezolvă însă 

problema curenților de mod comun injectați în tresa cablului coaxial. Pătrunderea acestora în tresa 

coaxialului se face prin capacitatea parazită a transformatorului de adaptare dar și prin expunerea 

tresei la câmpul radiant al antenei.  La o antena dipol alimentată la centru, coaxialul este expus în zona 

centrală a antenei la câmpuri generate de cele două jumătăți ale dipolului care induc curenți de sens 

contrar în tresă. La antena EFHW, coaxialul se află expus la un câmp asimetric. 

2. Capacitatea parazită a transformatorului este un aspect din pacate neglijat, pentru ca această 

capacitate parazită compromite izolarea de mod comun a transformatorului. Capacitatea parazită 

între primar și secundar depinde de numărul de spire și de modul de realizare. Cu greu se poate coborî 

sub 5pF, cel mai adesea fiind peste 10pF, mai ales la transformatoarele cu raport mare de 

transformare. Dacă e neglijent făcut se ajunge și la 20pF. 

3. Această capacitate parazită, introduce o reactanță echivalentă serie, între antenă EFHW și exteriorul 

tresei coaxialului. Acesta apare în serie cu impedanța de mod comun a coaxialului. Mărimea 

impedanței de mod comun depinde de lungimea  coaxialului și nu are legătură cu impedanța 

caracteristică a coaxialului. În mod grosier putem lua în calcul o impedanța de 600 Ohmi pentru a 

vedea cât de periculoasă este o capacitate parazită de 10pF la 14MHz. 

4. Una din principalele probleme pe care utilizatorii acestor antene o au este tocmai faptul că radiază 

coaxialul. Daca avem o bună împământare a transceiverului, nu vom resimți local efectele. Cum mulți 

utilizatori de astfel de antene sunt la bloc, unde o împământare de RF este imposibilă se ajunge la 

situația ca curentul de mod comun să pătrundă inclusiv în rețeaua electrică a locuinței. Evident și 

zgomotul din rețea se propaga prin mod comun cu ușurință la o asemenea antenă daca nu se iau 

măsuri de reducere a curenților de mod comun, măsuri chiar mai drastice decât cele uzuale la antenele 

dipol obișnuite. Un paliativ folosit la bloc de mulți radioamatori este o contragreutate ce se acordă 

(rezonează) pe frecvența de lucru. Acesta prezintă o impedanță redusă care permite devierea 

curentului de mod comun (în mare măsură) înainte de a ajunge în locuință. Atenție: contragreutatea 

devine într-un fel parte a  antenei și participă într-o oarecare măsura la radiație și datorită preluării 

curentului de mod comun. Curenții de mod comun pot afecta în mod substațial și recepția mărind în 

mod nejustificat zgomotul benzii. 

5. Se recomandă luarea unor măsuri eficiente de diminuare, eliminare, a curenților de mod comun. 

 

Mulțumim pe acestă cale lui Florin pentru precizările pertinente făcute aici și pentru toate celelalte 

intervenții prin cărți și articole realizate în sprijinul radioamatorismului din România. 

 



 

Comentarii finale. 

- Prezenta expunere încearcă să prezinte problematica mai puțin abordată în preocupările 

radioamatorilor din spațiul YO despre funcționarea și problemele ridicate de antenele EFHW. 

- Pentru aducere aminte menționăm cunoscutele antene ”off center fed” – OCF cum ar fi: VS1AA, 

Windom precum și cunoscuta multibandă W0WO alimentată cu bifilar de 300 ohmi. Acestea nu sunt 

însă adevăratele EFHW iar pentru ele se realizează o adaptare mai ușoară în puncte bine determinate 

(a se vedea detalii în publicațiile lui Valerică YO7AYH  în www.radioamator.ro). 

- Impedanțele la punctul de alimentare al antenelor EFHW, care este foarte aproape de unul din 

capetele firului λ/2, se modifică substanțial atât cu modificările dimensionale cât și cu banda de lucru. 

- Antenele EFHW sunt antene monobandă din punctul de vedere al impedanței de sarcină Zs respectiv al 

rezistenței Rs și al posibilităților de adaptare cu transformator de RF. 

- Impedanțele antenelor EFHW sunt extrem de sensibile la pozițiile de funcționare: orizontală, verticală 

sau înclinată precum și la înălțimea de instalare și calitatea solului. Modificând poziția se modifică Za și 

se poate ameliora sau înrăutăți adaptarea respectiv raportul de unde staționare. 

- Conform literaturii de specialitate și simulărilor software impedanța antenelor EFHW poate varia de la 

câteva sute de ohmi la câteva mii de ohmi funcție de bandă și condițiile de instalare. Acest lucru face 

dificilă realizarea corectă a unui transformator de RF fără determinarea / estimarea prealabilă a Za / Ra. 

- Cunoașterea sau evaluarea impedanțelor de intrare pentru o anumită configrație și amplasament 

permite o corectă dimensionare a adaptării la punctul de alimentare. 

- Pentru antenele EFHW destinate lucrului în ”portabil” adaptarea cea mai convenabilă, compactă din 

pdv montaj, dimensiuni și transport este cea cu transformator de RF și acceptarea unui SWR rezonabil. 

- Pentru antenele EFHW destinate unor amplasamente fixe pot fi realizate și alte tipuri de adaptări cu 

elemente finite L, C sau cu linii coaxiale în λ/4 pe care vom încerca să le detaliem în expuneri viitoare. 

- Antenele EFHW pentru mai multe benzi sunt compromisuri complicate din punct de vedere al 

proiectării și realizării cu includerea unor elemente finite (inductanțe de alungire, capacități, trapuri) 

care complică execuția și în special reglajele. 

- Oricum antenele EFHW nu sunt foarte răspândite și apreciate. Ele pot rămâne o alternativă de 

compromis. 

- În mai multe expuneri vom analiza și alte câteva soluții de adaptare ale antenelor EFHW. 
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Materiale anexate: 

- Fișiere 4NEC2 pentru antena EFHW orizontală și înclinată.  

(7,1MHz ORIZ_2_INIT.nec &  ORIZ_2_INIT2.nec) 

- Fișiere 4NEC2 pentru antena EFHW montată Inverted V. 

(7,1MHz INV_V_71.nec & INV_V_71_optim.nec) 

- Fișiere pentru antena EFHW verticală 14,1MHZ propunerea IZ0HCC. 

(14,1MHz VER14_2_initial.nec & VER14_2_optimizat.nec) 
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