
Adaptarea antenelor EFHW cu segmente de cablu coaxial. 
        YO4UQ – Cristian Colonati 

 

Ca o continuare a expunerilor despre antenele EFHW – End Fed Half Wave – λ/2 – și a materialelor privind 

adaptarea acestora la linia de alimentare coaxială cu transformator de RF toroidal de ferită, vom încerca să prezentăm și o 

altă variantă de adaptare cu segmente de cablu coaxial ”stub”. Îndemnul pentru a genera acestă expunere a venit de a un 

articol publicat în reviasta radioamatorilor spanioli ”Radioaficionados” de către EA3OG – Luis, despre ”End Fed 

multibanda (40-20-15-10m) con adaptor coaxial de ¼ de onda”. Anexez un .pdf scanat cu întreg articolul lui Luis pentru cei 

interesați de acestă realizare. 

În debutul articolului se prezintă schema de principiu pentru adaptarea cu segmente de coaxial conform figurii alăturate: 

 Oare cum a determinat Luis dimensiunea segmentelor de adaptare? Cum s-au realizat cei 6% din segmentul de 

coaxial de lungime λ/4? Am purtat o scurtă conversație cu Luis printr-un e-mail la care am primit răspunsul că 

dimensionarea s-a făcut experimental pentru determinarea punctului de conectare a fiderului la stub. 

 Cred că cititorul deja bănuiește că trebuie să existe și o metodă logică pentru determinarea dimensiunii 

segmentelor și nu numai una experimentală. 

Să mergem împreună la ”THE ARRL ANTENNA BOOK” capitolul 26 – Coupling the Line to the Antenna. Sunt descrise liniile 

de alimentare și metodele de adaptare cunoscute și de radioamatori pe care doar le enumerăm: 

- alimentarea directă cu cablu bifilar de 75 ohmi 

- alimentarea cu cablu coaxial de 50 sau 75 de ohmi 

- adaptarea cu transformator coaxial λ/4 în serie 

- adaptarea centală în delta Δ 

- adaptarea cu sisteme T sau Γ gama 

- adaptarea cu ”hair pin” sau ”beta match” 

- adaptarea cu transformator de RF de bandă largă, precum și unul din modurile mai puțin utilizate, 

- adaptarea cu segmente de linie bifilară deschisă sau cu segmente de coaxial – ”stub!”. 

Ne vom referi în exclusivitate la determinarea dimensională a segmentelor de coaxial și a cerințelor și condițiilor 

în care această determinare este corectă. Liniile de alimentare paralele (scăriță) sunt mai puțin utilizate din motive de 

sapțiu și constructive. Exemplele concrete vor fi prezentate pentru antenele EFHW la care am făcut referire până acum 

numai pentru alimentarea cu cablu coaxial. 



Antenele EFHW rămân o posibilă soluție pentru lucrul în ”portabil”. Să vedem ce ne spune teoria și care sunt 

condițiile pentru a face o determinare ușoară a segmentelor de coaxial pentru o adpatare corectă. 

1. Cunoaștem frecvența, implicit lungimea de undă din spațiul liber în care dorim să lucrăm: 

𝜆[𝑚] =
300

𝑓[𝑀𝐻𝑧]
  

2. Factorul de viteză (velocitate) sau factorul de scurtate pentru determinarea lungimilor de undă pentru liniile 

deschise sau cele coaxiale cu dielectric solid sunt: 

- pentru liniile dechise (scărițe) Fv=0,975 

- pentru liniile coaxiale funcție de tipul constructiv și dielectricul utilizat valori de: 0,66 / 0,75 / 0,88 etc. 

- pentru exemplul nostru vom lua în considerație cablul cel mai utilizat RG58/U de 50 ohmi și Fv=0,66. 

- lungimea fizică a cablului pentru lungimi de undă electrice este L=λ.Fv ; L/2=λ/2.Fv ; L/4=λ/4.Fv 

- RG58/U este mai ușor și se potrivește pentru o utilizare în ”portabil”. 

3. Probabil se cunoaște comportarea segmentelor de linie mai mici sau egale cu λ/4 din punct de vedere al 

reactanței. În sinteză, indiferent de natura liniei, ”scăriță” sau coaxială, segmentele au comportarea descrisă 

în figura alăturată. Ca exemplu situația (A) este cea a unui ”beta match” de adaptare la alimentarea unei 

antene Yagi scurtată care are o impedanță capacitivă care trebuie compensată cu o linie mai scurtă de λ/4 

care are un carcter inductiv. Pentru nevoile de adaptare a antenelor EFHW de mare impedanță vom apela la 

segmentele λ/4 în scurt circuit din poziția (C) a figurii. Impedanța unei linii coaxiale poate fi reactivă, 

capacitivă sau inductivă dacă este mai mică decât λ/4 după cum este deschisă sau în scurt circuit pozițiile (A) 

și (B), sau rezistivă cu o rezistență mare dacă este în scurtcircuit la un capăt (C) sau cu o rezistență mică dacă 

este deschisă la capăt (D). 

 

4. Deorece λ lungimea electrică este din punct de vedere al undelor o funcție trigonometrică sinusoidală, 

lungimea ei poate fi exprimată și în grade trigonometrice: λ=360° ; λ/2=180° ; λ/4=90°. Lungimea specifică pe 

grad se poate defini ca fiind: ls[cm]=λ[m].100/360°. 

5. Ne vom ocupa de un segment de coaxial de lungime electrică L=λ/4.Fv închisă în scurt circuit la un capăt și cu 

o rezistență de sarcină echivalentă cu rezistența Ra la punctul de alimentare al antenei Ra > R0. 

Fără a intra în detalii teoretice, în figura de mai jos se pune întrebarea: unde pe traseul segmentului λ/4.Fv 

cu un scurtcircuit la un capăt și cu rezistența Ra (Xa≈0 pentru o antenă optimizată, rezonantă în λ/2) la 

celălalt capăt, mă pot injecta cu cablul de alimentare de impedanță Z0=R0=50 ohmi? 

În  mod sigur undeva pe acest traseu am un punct în care se poate conecta fiderul RG58/U de 50 de ohmi 

astfel încât el să fie perfect adaptat și să transfere către antenă maxim de putere.  

În mod sugestiv vă puteți imagina raportul dintre tensiunea și curentul undelor staționare stabilite pe 

tronsonul de cablu λ/4 care ne va da U/I=R0=50 ohmi într-un anumit punct între zero (capătul în scurtcircuit) 



și Ra rezistența de sarcină. Acest punct se poate determina analitic numai pe baza SWR aflat cu ajutorul unei 

simulări a antenei cu 4NEC2 sau prin cunoașterea prin alt mod a lui Za≈Ra în punctul de alimentare. 

După cum s-a menționat, acest punct se poate determina relativ ușor deorece pentru o antenă EFHW optimizată 

în λ/2, pentru un Xa≈0 la care Za≈Ra lungimile A și B ale segmentelor de ”stub” sunt dependente exclusiv de SWR. 

 𝑆𝑊𝑅 = 𝑍𝑎 𝑍0⁄ = 𝑅𝑎 𝑅0⁄  

6. Am văzut în expunerile anterioare despre EFHW și 4NEC2 că programul ne poate furniza toate informațile 

necesare pentru: 

- Optimizarea Za pentru aducerea la rezonanță și o valoare rezistivă Za≈Ra și Xa≈0. 

- Determinarea cantitativă a lui Ra. 

- Valoarea raportului de unde staționare SWR față de un fider Zo=R0=50 ohmi. 

Pentru a proiecta corect ”stub”-ul este necesară o banală simulare a unei antene filare cu ajutortul programului 

4NEC2 și determinarea cantitativă a acestor parametrii. 

7. Determinarea segmentelor A și B ale ”stub”-ului pentru o anumită valoare a lui Za și o anumită frecvență 

depinde numai de valoarea SWR în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 

- Antena are în punctul de alimentare Za≈Ra, este rezistivă și practic la rezonanță. 

- Segmentul λ/4.Fv și cablul de alimentare, fiderul, sunt identice Z0=R0=50 ohmi. 

- Formulele de calcul sunt: 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑢𝑛 𝑅𝑎 > 𝑅0 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√𝑆𝑊𝑅 𝑖𝑎𝑟 𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
√𝑆𝑊𝑅

𝑆𝑊𝑅 − 1
  

Dacă eventual vă confruntați cu o antenă la care Ra<R0 formulele de calcul sunt: 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑢𝑛 𝑅𝑎 > 𝑅0 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1

√𝑆𝑊𝑅
 𝑖𝑎𝑟 𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑆𝑊𝑅 − 1

√𝑆𝑊𝑅
  

NOTĂ: Nu vă speriați! Nu trebuie să calculați arctg fiindcă există calculator ON-Line pe Internet pentru astfel 

de operațiuni. Vom ajunge la exemple concrete cât de curând. Adresa de acces la calculator este: 

http://www.rapidtables.com/calc/math/Arctan_Calculator.htm 

Numai pentru aducere aminte!... arctg este arcul de cerc, respectiv unghiul care poate fi exprimat în: grade hexa, 

grade zecimale sau radiani, sub care se vede o anumită valoare a tangentei.  

Atașăm poza! și menționăm că λ/4 electric corespunde la 90° adică un sfert de cerc. 

http://www.rapidtables.com/calc/math/Arctan_Calculator.htm


8. Valorile lui A și B vor fi exprimate în grade trigonometrice în forma zecimală furnizată de calculator. 

Dimensiunea în centimetrii funcție de gradele determinate se face practic cu regula de trei simplă: 

- Se calculează lungimea ”stub”-ului coaxial L=λ/4.Fv.100 [cm] exprimată în centimetrii. 

- Lungimea specifică pentru un grad este: 

𝑙 =
𝐿[𝑐𝑚]

90[𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒]
=

𝜆 4.𝐹𝑣.100⁄

90
 [cm/grad] 

- de unde A și B în centimetrii sunt: 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√𝑆𝑊𝑅. 𝑙 [𝑐𝑚] 

𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
√𝑆𝑊𝑅

𝑆𝑊𝑅 − 1
. 𝑙 [𝑐𝑚] 

 

Reamintim că arctg este exprimat în grade zecimale. Cu titlu de atenție menționăm că în soluțiile de realizare 

practică a ”stub”-ului trebuie să ținem cont de lungimea conectorilor pentru o ajustare cât mai fină. 

9. Cablul de alimentare, fiderul care face injecția de putere în segmentul λ/4.Fv = A+B, poate să fie de orice 

lungime dar mai mare decât λ/4. 

10. Pentru edificare prezentăm alăturat câteva imagini sugestive cu acest mod de adaptare. 

La imaginea de la punctul 3 poziția (C) din această expunere se vede schema echivalentă a unui segment λ/4, cu 

un capăt în scurtcircuit, cu un circuit acordat paralel de mare impedanță. În figura alăturată se prezintă analogia perfectă 

între un circuit paralel, acordat, cu componente discrete L și C, atacat cu un cablu coaxial pe o priză care face adaptarea și 

un ”stub” unde priza este determinată pentru un punct în care impedanța de intrare este de acord cu cea a fiderului. În 

partea a doua a acestei figuri (din dreapta) sunt prezentate variantele echivalente de aranjarea segmentelor A și B ale 

stubului în raport cu fiderul de alimentare. Schema este preluată din ARRL Antenna BOOK. Cele două moduri de aranjare 

și interpretare pentru adaptarea cu segmente de coaxial sunt perfect echivalente, segmentele A și B se calculează identic. 

Atașăm la prezentul material și capitolul 26 al ARRL Antenna BOOK care tratează acest subiect pentru cei care doresc o 

eventuală aprofundare. 

 

 
 Înainte de a trece la exemplele de calcul pentru dimensiunile stub-ului vom face o precizare despre impedanța 

antenelor λ/2: 

- Dacă firul este exact un λ/2 atunci în punctul de alimentare la centru impedanța este de 72 ohmi. Antena este la 

rezonanță. Dacă punctul de alimentare se deplasează către unul din capete (antena rămîne la rezonață) 

rezistența crește rapid de la 72 de ohmi către 5000 de ohmi. În practică alimentarea la un capăt presupune și 

tensiuni mari și probleme de izolarea firului. Imperfecțiunile de realizare practică nu ne permit să ajungem la 

impedanțe de 5000 de ohmi dar foarte aproape de capăt se poate ajunge la valori între 3500 și 4500 de ohmi. 

Propunerea de execuție lui Luis EA3OG din debutul acestui articol este plauzibilă și poate fi luată în considerare 

pentru realizarea unei adaptări pentru antene EFHW. Adaptarea cu segmente de coaxial ”stub” se poate face pentru orice 

antenă la care cunoaștem impedanța de intrare sau SWR-ul. 



 

Exemple numerice pentru calculul adaptării cu segmente de cablu coaxial ”stub”. 

 

 Tema 1 – Antenă verticală EFHW pentru f=14,1MHz model V14_OPTIM cu contragreutate scurtă de 0,05m și 

dimensiunile L=9,89m, a=1,1m, SU=0,15m. 

- în spațiul liber λ=300/f=300/14,1=21,28m ; λ/2=10,64m ; λ/4=5,32m 

- în coaxial L=λ/4.Fv=5,32.0,66=3,5m=351cm 

- impedanța antenei optimizate pentru Xa≈0 (din 4NEC2) Za=2651+j5,66 ohmi, puternic rezistivă; SWR=53 

- calcule cu http://www.rapidtables.com/calc/math/Arctan_Calculator.htm  

𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√𝑆𝑊𝑅 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√53 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔7,28 

𝐴 = 82,17° 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑧𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 

𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
√𝑆𝑊𝑅

𝑆𝑊𝑅 − 1
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

√53

53 − 1
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

7,28

52
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔0,140 

𝐵 = 7,96° 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑧𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 

- lungimea specifică λ/4=90° electrice; Lstub=351cm; ls=351/90=3,9cm/grad 

- dimensiunile A și B A=3,9.82,17=320,5cm 

B=3,9.7,96=31cm sau B%=31/351.100=8,83% 

 

 Tema 2 – Antena verticală EFHW pentru f=14,1MHz model z14.nec fără contragreutate cu dimensiunile L=10,1m, 

a=0,1m, SU=0,1m, alimentată la 10cm față de bază. Parametii inițiali sunt identici pentru aceeași frecvență. 

- impedanța antenei optimizate pentru Xa≈0 (din 4NEC2) Za=2918+j8,76 ohmi, puternic rezistivă; SWR=58,4 

- calcule cu http://www.rapidtables.com/calc/math/Arctan_Calculator.htm  

𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√𝑆𝑊𝑅 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√58,4 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔7,642 

𝐴 = 82,545° 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑧𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 

𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
√𝑆𝑊𝑅

𝑆𝑊𝑅 − 1
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

√58,4

58,4 − 1
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

7,642

57,4
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔0,133 

𝐵 = 7,576° 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑧𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 

- lungimea specifică λ/4=90° electrice; Lstub=351cm; ls=351/90=3,9cm/grad 

- dimensiunile A și B A=3,9.82,545=322cm 

B=3,9.7,576=29,5cm sau B%=29,5/351.100=8,4% 

 

 Tema 3 – Simularea soluției dată de Luis EA3OG pentru antena EFHW din articolul prezentat în anexă pentru o 

soluție în 14,1MHz. 

- Impedanța rezistivă a antenei 4000 ohmi (foarte aproape de o antenă λ/2 alimentată la unul din capete) 

- SWR=4000/50=80 

- Calcule    𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√80 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔8,944 

𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
√80

80 − 1
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

8,944

79
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔0,113 

- Unghiurile electrice  A=83,620° iar B=6,447° 

- Lungimea specifică l=3,9cm/grad 

- Lungimea segmentelor A și B A=3,9.83,620=326cm ; B=3,9.6,447=25cm ;  

B%=25/351.100=7,12% foarte aproape de procentul estimat în practică de Luis. 

 

 Tema 4 – Să determinăm aceeași soluție pentru o antenă EFHW pentru 7,1MHz cu Ra=4000 ohmi. 

- λ=300/7,1=42,25m ; λ/4=10,56m ; λ/4coax=10,56.0,66=6,97m=697cm ; pentru un SWR=4000/50=80 

- Calcule    𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√80 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔8,944 𝑖𝑎𝑟 î𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 𝐴 = 83,620 

𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
√80

80 − 1
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

8,944

79
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔0,113 𝑖𝑎𝑟 î𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 𝐵 = 6,447 

- Lungimea specifică: l=697cm/90°=7,74cm/grad 

- Lungimea segmentelor A și B: A=7,74.83,620=647cm ; B=7,74.6,447=50cm iar B%=50/697.100=7,17 

 

 

 

http://www.rapidtables.com/calc/math/Arctan_Calculator.htm
http://www.rapidtables.com/calc/math/Arctan_Calculator.htm


 

Recomandări constructive pentru ”stub”. 

 

- O conexiune ”stub” corectă este cea realizată, între segmentele de cablu, cu conectori de coaxial adaptați unei 

soluții dorite de utilizator. Pentru puteri mici QRP în ”portabil” sunt utilizabili conectorii BNC pentru cablu RG58. 

La acest sortiment adaptorii în T admit practic orice combinație de conectare între segmentele de cablu și fiderul 

de alimentare. 

 Prezentăm mai jos exemple din panoplia de conectori și adaptori furnizată de http://www.charma.ro/  

 
- Dacă se dorește funcționarea la puteri mai mari unde și tensiunile în punctele de conectare sunt crescute se pot 

folosi conectorii și adaptorul T model UHF. Toate componentele sunt izolate cu teflon. 

 
- Capătul ”stub”-ului în scurtcircuit este bine să fie închis complet cu un căpăcel de tablă de cupru pentru a evita 

radiația pe acolo. 

- La capătul antenei din spre ”stub” este indicat un PL259 pentru sudura firului de antenă de capătul conectorului. 

- Fiderul de alimentare și ”stub”-ul sunt toate din același cablu coaxial RG58. Se poate folosi și cablu gros de 50 

ohmi RG213 sau RG8 dar cablul este mai greu transportabil și manevrabil. 

- La realizarea lungimilor calculate se va ține cont și de lungimea cu care intervin conectorii. 

- Sistemul de adaptare cu ”stub” se poate aplica la adaptarea oricărei valori pentru impedanța de antenă 

optimizată Za≈Ra și Xa≈0, antenă rezonantă, cu condiția evaluarii corecte a SWR în punctul de alimentare al 

antenei. Acest lucru se poate raliza foare ușor printr-o simulare cu 4NEC2 pentru modelul de antenă pe care îl 

propunem. 

Comentarii finale. 

- Soluția practică pentru dimensionarea ”stub”-ului prezentată de Luis EA3OG pentru impedanța rezistivă evaluată 

la 4000 de ohmi la capătul unei antene λ/2 este corectă. 

- Există metode grafice pentru calculul ”stub”-ului bazate pe diagrama Smith dar și metoda analitică prezentată. 

- Pentru orice adaptare la care se strică simetria antenei trebuiesc luate măsuri de diminuarea curentului de mod 

comun cu ferite splitate (clamp) sau șocuri de RF toroidale la plecarea fiderului de la antenă. 

- În această soluție de adaptare nu mai este nevoie de transformatori de RF toroidali sau de scheme de adaptare 

în PI, T sau Γ ci numai de câteva segmente de coaxial și câțiva conectori. 

- Toate prezentările axate pe antenele EFHW sunt făcute ca un amendament rezonabil pentru lucrul în ”portabil” 

cu resurse minime, ușoare și transportabile. 

Anexe. 

- Articolul lui FA3OG – Luis - ”End Fed multibanda (40-20-15-10m) con adaptor coaxial de ¼ de onda” din revista 

”Radioaficionados” November 2015. 

- ARRL Anenna BOOK – cap.26 ” Coupling the Line to the Antenna” pag 12-15. 

- Fișierele .nec pentru cele două teme practice de calcul V14_OPTIM.nec și z14.nec  cu extensiile fișierelor 

schimbate în .doc pentru a fi acceptate de blogul Wordpress. După descărcare schimbați extensia din nou în .nec 

și puteți lucra cu programul 4NEC2. 

 

 

 

http://www.charma.ro/

