
Dialog referitor la antenele EFHW. 

   Convorbiri între  YO8CRZ (VA7CRZ) – Forin și 

      YO4UQ – Cristian 

 
YO8CRZ - Cred ca in general a fost spus aproape tot ce trebuia spus despre acest tip de antene. Poate ar 

mai trebui adăugat referitor la antena verticală  EFHW că spre deosebire de antenele verticale cu 

lungime de lambda/4, necesită o împământare (câmp de radiale) foarte simplu. 

Antena în lambda/4 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. 

Pentru că antena verticala EFHW are o rezistență de radiație de peste 1KOhm, chiar daca 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. 

Nota: Calculul pierderilor de putere in 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 cate mai mică în raport cu rezistența de radiație.   

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. 

YO4UQ - Mulțumesc mult pentru răspuns dr. Florin. Cred că am fost inspirat să cer o părere 

competentă. Fac confirmări, comentarii și întrebări chiar pe materialul transmis de tine. 

1. Eram într-o mare dilemă privind EFHW vertical. Acum s-a lămurit problema din pdv fizic privind 

circulația unui curent mai mic privind impedanța mare de atac și diminuarea pierderilor. 

2. Nu eram sigur dacă trebuia pusă la pămînt sau nu. Nu era nicăieri explicat dece?  

YO8CRZ - Antena verticala in jumatate de unda nu e foarte practica din cauza dimensiunilor…10m 

pentru banda de 20m.   

YO4UQ - La fel problema punctului de atac pe parte scurtă? Unde este mai bine? În principiu s-a lămurit. 

Totul este ca intrarea să fie rezistivă și adaptată.  

YO8CRZ - Corect! 

3. Am fost și mai rămân nelămurit de eficiența de radiație foarte mică pentru verticala pusă la 

pământ. Voi mai face simulări să mă lămuresc. 

YO8CRZ - Diferentele practice sunt destul de mici, desi sesizabile. Conexiunea la masa care exista in 

4NEC2, nu poate fi folosita pentru a simula un electrod in sol! Conductori care intra in sol, se pot simula 



cu acuratete doar cu NEC4.  Un camp de radiale la mica distanta deasupra solului poate fi o solutie insa 

nu suficient de buna pentru a aproxima un electrod infipt in sol. 

4. Vei vedea că verticala simulată de mine în al doilea material nu am pus-o la pamânt și are după 

optimizare pentru un Xa~0 o EffRad=24% și Z=1507+j1,13 iar pusă la pământ și reoptimizată pt 

Xa~0 are numai 19% și Z=2513+j7,26. Oare ce-i mai bine în portabil să o lase suspendată sau s-o 

pună la masă? 

YO8CRZ - Punerea la pamant care se face in 4NEC2 nu exista de fapt in NEC2.  In acest caz pierderile in 

sol sunt calculate destul de aproximativ. NEC2,  care foloseste modelul Norton –Somerfield in mod 

normal da o eroare daca un conductor atinge solul. NEC4 permite simularea de conductoare in sol, sau 

electrozi de impamantare. Mai noul NEC4.2 are un model de sol nou GN3, care permite o acuratete mult 

mai buna. Datele practice din probe facute pe teren arata ca verticala in jumatate de unda conectata la 

pamant merge mai bine cu 0.5-1 punct S  comparativ cu antena ne-impamantata. In plus, scad 

substantial curentii de mod comun.  Diferenta redusa intre antena impamantata si neimpamantata se 

datoreaza probabil impamnatarii prin cablul coaxial….prin curent de mod comun. 

5. M-am lămurit privind diminuarea ”bandiților” de curenți de mod comun. 

YO8CRZ - 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. 

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. 

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. 

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… participă în mică măsura la radiație (datorită preluării curentului comun) dar 

participă și la recepție…. 

6. Ok ! ok! sunt total de acord cu lecția predată pentru EFHW orizontală unde fenomenele sunt 

excelent explicitate. 

7. Dacă se poate pune în 4NEC2 un trafo de RF la intrarea unei antene? sau un balun? dacă da cum 

se poziționează în Geomtry? În selecțiile din 4NEC2 nu există așa ceva. Cum se tratează în 4NEC2 

problema adaptoarelor de impedanță direct la intrarea de alimentare? 

YO8CRZ - 4NEC2 are un modul de adaptare de impedanta, insa numarul de topologii pentru adaptare 

este limitat si nu include transformatoare. Se poate in principiu face cu segmante paralele pe care se 

inseriaza inductante, insa e complicat si cu acuratete redusa.  EZNEC poate introduce transformatoare 

de impedanta in calcul sau linii de transmsisie cu pierdere, ceea ce 4NEC2 nu poate… Varianta free de 

EZNEC 6 permite simularea de antene cu un numar maxim de 20 de segmente. Cred ca ar putea fi 

folosita pentru o antena orizontala, insa nu si pentru simularea unui electrod de impamnatare. cu 

exceptia situatiei cand se dispunde de nucleul NEC4….. 

8. Am adunat ceva material pentru alte două moduri de adaptare pentru impedanțe mari de 

intrare în alimentarea antenelor (gen EFHW) cu elemente finite LC (în principiu adaptoare L de 

mici dimensiuni pentru puteri mici) și adaptoare cu elemente lambda/4 din coaxial. Mai lucrez 

(încet) la ele și le voi transmite și pe acestea. Măcar să profite cineva care are nevoie de aceste 

precizări. 

YO8CRZ - Atentie la tensiunile foarte mari care apar pe elementele de adaptare pe partea de impedanta 

mare! 

9. Imi cer scuze... nu vreau să deranjez din activitate dar nu prea mai am cu cine să mă consult. 

YO8CRZ - Nicio problema! 

10. Introduc în materialele scrise toate precizările sugerate la locul cuvenit. 

Încă odată mulțumesc pentru sprijin și HNY 2016. 


