
Analizorul de antenă miniVNA 
Cristian Colonati YO4UQ  

Motto: Croitorul bun măsoară de două ori şi taie o dată.  

1. Prezentare generală 
Echipamentul miniVNA este proiectat să măsoare parametrii antenelor şi ai filtrelor în benzile 

de frecvenţă de HF şi VHF. Echipamentul este de mici dimensiuni (9x5,5x3cm) şi foloseşte o 
conexiune USB la un PC de unde se alimentează iar parametrii antenei pot fi afişaţi pe ecran la o 
scanare a acestora care dureză 0,5 secunde pentru 500 de eşantionări.  
MiniVNA este de mare ajutor pentru a acorda şi/sau a proiecta antene existente sau noi pentru 
radioamatori. Software-ul original lucrează sub sistemul de operare Windows (XP sau Vista), dar mulţi 
radioamatori lucrează cu diferite alte versiuni sub DOS, Linux sau PDA cu WindowsCE (Win Mobile 
2002-2003). Mai mulţi radioamatori au contribuit la dezvoltarea acestui proiect. Pentu miniVNA există 
şi un grup de discuţii http://groups.yahoo.com/group/analyzer_iw3hev . Personal am preferat, pe lângă 

software-ul de firmă livrat odată cu echipamentul, programul lui F4CLB realizat concursul şi 
participarea a numeroşi "EU ham".  

 

2. Cerinţele sistem 
-PC de minim 500MHz, Win2000, XP, Vista sau Linux  
-Lucrează şi cu Pocket PC sub WinCE 
  

3. Recomandări înainte de punerea în funcţiune 
-Nu expuneţi echipamentul la câmpuri puternice de RF atunci când deja aveţi conectată o antenă 
deoarece poate deteriora detectorul intern.  
-În cazul în care alimentaţi la o baterie şi nu la portul USB tensiunea să nu depăşescă în niciun caz 
5Vcc.  
-miniVNA generează aproximativ 1mW RF de la 1 la 180 MHz lucru ce poate cauza QRM local altor 
staţii din apropiere. 
  

4. Caracteristicile analizorului 
-Acoperirea de frecvenţă 1 - 180 MHz  
-Ieşirea generatorului DDS 0dBm (1mW)  
-Două porturi pentru măsurători de filtre, trapuri, cuarţuri, etc. (DUT şi DET)  
-Compatibil cu USB 1.1 şi 2.0  
-Opţional conector RS232 pentru pocket PC  
-Scanare rapidă cca. 0,6 sec pentru 500 de puncte  
-Un nivel înalt de reflexie 40dB la 35dB (VSWR 1,06:1 sau mai bun)  
-Un nivel de transmisie larg > 50 - 55dB  
-Măsoară VSWR, RL, Rs, Z +/- jX, Faza, R/L/C, lungimi de cablu  
-Găseşte automat raportul de unde staţionare minim VSWR  
-Vizualizarea cu LED a funcţionării  
-Se admite alimentarea de la baterii de 3,6V pentru cca 150mA  
-Compatibil cu Windows şi Linux  
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-Salvează măsurătorile pentru prelucrări ulterioare (.csv cu programul Zplots) programe bazate pe 
pachetul Excel sau ca fişiere .miniVNA pentru lucrul off-line cu datele eşantionate. 
  

5. Instalare hardware 
MiniVNA se conectează la portul USB al PC cu ajutorul cablului existent în furnitură. Alimentarea este 
asigurată de tensiunea de 5V existentă pe USB fără a fi nevoie de alimentare externă.  
Antena se conectează la borna marcată cu DUT. Pentru testarea caracteristicilor filtrelor sau 
trapurilor, acestea se conectează între cele două borne DET şi DUT. MiniVNA este prevăzut cu două 
borne BNC mamă. Pentru conectarea antenelor prevăzute cu conectori PL259 este necesară 
procurarea a doi adaptori de tip BNC tată la UHF mamă (BNC tata la SO239 mama). Adaptoarele se 
găsesc la Charma Conect şi au codul CAD2031. Atenţiune! Nu emiteţi RF în nici unul din conectorii 
DET şi DUT. 
  

6. Instalare software 
6.1. Instalarea programului se face de pe CD-ul livrat odată cu echipamentul sau descărcaţi ultima 
versiune VNA230 (cca 4 MB) de la adresa http://www.miniradiosolutions.com sau varianta de program 
oferită de F4CLB & Co de la adresa http://clbsite.free.fr/articles.php?pg=art4  
6.2. Descărcaţi din site-ul FTDI ultima versiune a VCP (Virtual COM Port) pentru sistemele de 
operare Win2000 / XP / Vista pentru cip-ul FTDI232BM de la adresa: 
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Pentru XP, Vista sau Win7 ultima versiune de driver este 

2.06.00 din 03.11.2009.  
6.3. Unzip miniVNA230.zip în C:/miniVNA  
6.4. Run fişierul C:\miniVNA\setup.exe  
6.5. Urmăriţi instalarea programului.  
6.6. Conectaţi cablul echipamentului la USB PC. Va fi detectată o nouă conexiune pe portul USB.  
6.7. Urmează instalarea driverului USB-VCP Virtual Com Port descărcat şi dezarhivat la punctul 2 din 
folderul C:\FTDI.  
6.8. După ce driverul USB a fost instalat cu succes lansaţi în execuţie (Run) miniVNA şi selectaţi 
opţiunea Configure. Dacă doriţi creaţi şi un icon pe display.  
6.9. Selectaţi (click) pe Autodetect şi programul va căuta portul COM ataşat la miniVNA.  
6.10. Când portul va fi găsit şi fondul numărului de port se va colora în verde apăsaţi butonul Save.  
6.11. În acest moment, cu o antenă conectată, se poate apăsa pe RUN din fereastra principală a 
programului pentru începerea măsurătorilor.  
După lansarea în execuţie în fereastra de lucru a miniVNA, în bara superioară de meniu, sunt 
selectabile funcţiunile:  
 

-În modul reflecţie (DUT)  

 antenna - antena cu o multitudine de parametrii  

 cable loss - pierderi în cablu  

 cable lenght - lungimea electrică a cablului coaxial  
 

-În modul transmisie (DET + DUT)  

 este folosit pentru evaluarea filtrelor, cristalelor, atenuatoarelor, trapurilor, etc. şi 
lucrează cu ambii conectori. Portul DUT este "RF output" iar portul DET este 

pentru "RF input" şi detectează răspunsul filtrului. Nivelul dinamic este de 50dB iar 
scara de măsură poate fi de 30dB sau 60dB.  

 

-În modul "Generator" (DUT) miniVNA generează frecvenţa pe care o programaţi în fereastra ce 
apare pe ecran pentru acest mod.  
Vom comenta lucrul pe imaginea de ecran oferită de varianta software Ig_miniVNA propusă de 
F4CLB care mi s-a părut realizat cu o interfaţă mai prietenoasă şi mai bine organizată. Nu trebuie 
decât să o descărcaţi şi să o instalaţi. Cele două variante de software sunt practic echivalente 
prelucrând aceleaşi date eşantionate de echipament prin conversia analog-numerică. Pentru 
Windows Vista programul trebuie executat în modul Administrator. Click dreapta pe icon şi "Run as 
administrator". Meniul pentru Ig_miniVNA conţine următoarele: 
  
Secţiunea "File"  
-Open Data.VNA - Deschide fişiere salvate şi afişează grafic off-line valorile măsurate  
-Save Data.VNA - Salvează după o măsurătoare datele eşantionate în vederea analizării lor off-line  
-Save .CSV for Zplots - Salvează datele eşantionate sub forma unui vector (tabel) de tip Excel care 
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poate fi analizat ulterior amănunţit cu ajutorul programului de prezentare grafică Zplots care se 
găseşte la http://ac6la.com/zplots.html şi care va fi prezentat probabil într-o viitoare expunere detaliată.  

 
 

-Save to .BMP - salvează grafic poza de pe ecran cu datele unei măsurători  
-Save to . PNG - salvează ca Graphic picture numai fereastra de grafice  
-Print - Tipăreşte imaginea de pe ecran 
  
Secţiunea "Mode"  
-Antenna - Măsoară parametrii unei antene: SWR, Z, RL, Phase, Rs, Xs, ş.a.  
-Cable Loss - Pierderile pe cablu  
-Cable Lenght - Lungimea electrică a unui cablu coaxial  
-Transmision - Modul de măsurare pentru filtre, trapuri, cristale, etc.  
-Generator - Generează un semnal pe o frecvenţă dorită care se poate programa din PC.  
 
Secţiunea "Bands predefined"  
-Setează automat un interval de frecvenţe în benzile de amator sau într-un interval predefinit la 
alegere Secţiunea "Frequency Extender".  
-Măreşte domeniul de analiză al echipamentului de 4, 8 sau 16 ori numai dacă configuraţia hardware 
acceptă. Normal se poziţionează pe Disable.  
 
Secţiunea "Trace options"  
-Draw 50 ohms line (associated to Z, Rs and Xs) - Trasează grafic nivelul de 50 ohmi necesar 
observării nivelului parametrilor Z, Rs sau Xs.  
-Draw vertical Frequency lines - Trasează grafic liniile verticale ale intervalelor de frecvenţă.  
-Activate Marker 1 at programm start - Activarea markerului M1 la start. Secţiunea "Configure".  
-COM Port  
-miniVNA, cu submeniul  

 Calibrate DDS frequency - Calibrarea DDS  

 Calibrate Transmision - Calibrarea transmisiei  
 Calibrate Reflection - Calibrare reflexie  

 Compensate for firmware Step bug - Compensarea paşilor de eşantionare  
 VNA1 - Stand alone Graphic  

http://ac6la.com/zplots.html


 

 
Pentru măsurarea antenelor enumerăm ce se poate face cu echipamentul şi programul Ig_miniVNA.  
-Se stabileşte intervalul de frecvenţe în care se face măsurătoarea prin introducerea limitelor sau cu 
bandă predefinită.  
-Poate face o singură eşantionare (1 sweep) sau eşantionări succesive pentru a evalua dinamic un 
eventual proces de acord.  
-La sweep multiplu led-ul Read clipeşte intermitent în echipament şi pe ecran.  
-Măsoară, calculează şi afişează parametrii SWR, |Z|, RL, Phase, Rs, |Xs| şi trasează traectoria 
curbelor pe ecran cu linie subţire sau groasă.  
-În josul paginii de lucru afişează poziţia curentă a prompterului pentru evaluarea parametrilor într-un 
anumit punct al graficului dorit.  
-Cu click stânga se poziţionează Marker 1 - M1, cu click dreapta se poziţionează Marker 2 - M2 cu 



afişarea în câmpurile superioare a parametrilor pentru intersecţiile markerilor cu graficele, a diferenţei 
Bandwidth şi Q.  
-Reglajul fin al markerilor în frecvenţă se poate face cu butoanele + şi - .  
-Poziţionează automat SWR minim cu toţi parametrii acelui punct.  
-În fereastra principală de măsură pe axa X sunt afişate frecvenţele iar pe Y valorile SWR, RL sau |Z| 
şi |X| dacă sunt selectate.  
-Vizualizarea în format mare a parametrilor prin selectarea câmpului Visual.  
-Selectează la -30 sau -60dB scala lui RL.  
Acestea fiind zise putem trece la exemplificarea practică a funcţionării şi la exemple concrete de 
aplicaţii. Vom proceda astfel:  
-Procedurile de calibrare  
-Exemple demo de utilizare interactivă (off-line) pe fişiere de eşantionare deja existente salvate de pe 
antene reale.  
-Pentru cei care nu doresc să utilizeze programul, o informare pe exemple grafice (capturi de ecran) 
pe datele unor antene reale, în funcţiune.  
 
Procedurile de calibrare  
Pentru acurateţea măsurătorilor sunt necesare trei calibrări:  
-Calibrarea DDS  
-Calibrarea reflexiei  
-Calibrarea transmisiei  
 

 

 
Calibrarea DDS  
Din diverse motive calibrarea DDS din fabrică trebuie refăcută în condiţiile de utilizare locală. Cu 
miniVNA conectat la USB şi la un frecvenţmetru de HF bine etalonat care măsoară zeci de MHz cu 
precizia de 1Hz (pentru măsurători de înaltă precizie) sau de 10Hz pentru măsurătorile curente (vezi 
frecvenţmetrul FC1 de la Sorin YO9HVP) conectat ca în figura alăturată. Se citeşte frecvenţa 
generată de miniVNA pe frecvenţmetru şi din butoanele + sau - se ajustează valoarea de Correction 
(cifra roşie) din fereastra de Calibrate DDS până devine egală cu cea din frecvenţmetru. Se dă OK.  



 
 

Calibrarea reflexiei  
Este necesară la măsurătorile de antenă. Cu VNA la USB şi conectorii DUT şi DET liberi se lansează 
Reflection Calibrate şi apoi OK şi încă odată OK.  

 
 

Calibrarea transmisiei  
Este necesară la măsurătorile de filtre, trapuri, cuarţuri,etc. Se face un strap cât mai scurt de coaxial 
între DUT şi DET, se lansează Transmission Calibrate. Se dă şi aici de două ori OK.  
Exemple DEMO  
Pentru exemplificare şi lucrul demonstrativ pe fişiere cu date reale culese de pe "antenele de balcon" 
ale lui YO4UQ ataşăm fişierele de date de tipul .miniVNA. Încărcaţi fişierele ataşate acestui articol 
într-un folder din calculatorul dvs. Instalaţi şi lansaţi în execuţie programul Ig_miniVNA fără să fie 
nevoie de echipamentul conectat la USB. La mesajul de eroare COMx: MiniVNA not found! daţi 
Ignorer. Deschideţi cu File > Open Data.VNA şi selectaţi unul din fişierele ataşate care va deschide 
fereastra funcţională activă cu vizualizarea datelor şi a curbelor eşantionate şi salvate. Puteţi lucra 



dinamic în fereastră ca şi când ar fi propria măsurătoare analizând în detaliu toţi parametrii şi graficele 
afişate. Fisierele compresate cu numele Fisiere_date_miniVNA.rar se pot descărca de la 
http://groups.yahoo.com/group/radioamator/files/ .  
Exemple grafice de măsurători  
Pentru cei care nu au timp pentru vizualizarea demo prezentăm în continuare numai imaginile salvate 
cu selecţionarea şi afişarea unor parametrii ai antenelor menţionate anterior. Ele se găsesc depuse la 
adresa http://groups.yahoo.com/group/radioamator/files/ cu numele de Grafice_mniVNA.rar.  
Observaţii, concluzii şi recomandări  
-După multe măsurători efectuate în condiţii ambientale şi meteo diferite am constat practic că 
parametrii antenelor sunt substanţial influenţaţi cantitativ de vreme şi obiectele înconjurătoare. Ploaia, 
ceaţa mută frecvenţa de acord, minimum SWR şi creşte raportul de unde staţionare.  
-O antenă executată cu precizie din documentaţie, montată în condiţii reale este puternic influenţată 
de ancore, piloni, alte sârme sau constucţii adiacente (hornuri, casa liftului, vegetaţie, etc). Antenele 
mele de balcon suferă când se întind rufele la uscat! Frecvenţa de rezonanţă şi SWR-ul măsurate în 
condiţii ideale sunt substanţial alterate. Antena trebuie montată şi ajustată la locul de funcţionare.  
-Cu ajutorul miniVNA se poate baleia o bandă mai largă de frecvenţe (ca de exemplu între 3 şi 
30MHz) şi se pot observa şi alte puncte de rezonanţă care cu ajustări corespunzătoare pot face 
antena să poată fi folosită pe mai multe benzi.  
-Un acord corect şi o adaptare corespunzătoare diminuează în cea mai mare măsură perturbaţiile TVI 
şi RFI în aparatura casnică din apropiere.  
-Asociaţiile şi cluburile noastre ar trebui ca printr-un efort colectiv să se doteze cu un astfel de 
echipament pentru rezolvarea problemelor cu antenele pe care le au mulţi radoamatori care s-au 
descurajat sau chiar au renunţat la activitate.  
-Personal am constatat că fără analizorul iniţial MFJ259B şi mai apoi cu miniVNA nu aşi fi fost capabil 
să pun în funcţiune o baterie de 4 antene într-un balcon de 3,5x1m de la etajul 7 şi un copac la cca 
32m cu care lucrez practic în toate benzile de unde scurte.  
-Pentru specialiştii în configuraţii DDS şi programarea PIC-urilor schemele pentru miniVNA se găsesc 
la adresa http://www.miniradiosolutions.com/minivna.pdf  

-Ca o justificare a necesităţii pentru calibrarea DDS este faptul că miniVNA lucrează cu comutaţia 
unui oscilator local bazat pe cip-ul AD9951 şi un cristal de 25 MHz şi nu are sistem pentru 
compensarea temperaturii.  
-În cazul în care se impune o măsurătoare la distanţă cu miniVNA lângă intrarea antenei şi 
calculatorul la distanţă datele se pot primi prin intermediul unui adaptor wireless, pe o conexiune fără 
fir. Alimentarea miniVNA şi a adaptorului extern se va face cu o sursă de 3,6-5Vcc.  

 
Kit-ul este la WiMo http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=instrumentation_e.html "Bluetooth kit for 
miniVNA" unde găsiţi şi detaliile de instalare.  

Cristian Colonati YO4UQ  
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MĂSURĂTORI CU ANALIZORUL miniVNA 
Partea a II-a 

Cristian Colonati YO4UQ  

Metodă indirectă de calibrare pentru analizorul miniVNA 
  

Într-un articol anterior vorbeam despre calibrarea oscilatorului DDS al analizorului miniVNA cu 

ajutorul unui genertor de frecventa etalon sau unul cât se poate de precis. În forumul de discuţii 
despre miniVNA a apărut o propunere interesantă pe care am aplicat-o cu succes.  

Toată lumea ştie despre frecvenţele staţiilor de emisie etalon printre care cele mai cunoscute 
sunt WWV (SUA) şi RWM (Rusia) care emit non stop pe frecvenţe stabile şi bine determinate. WWV 
emite pe 5,10 şi 15MHz cu 10kW iar RWM pe 4996, 9996, 14996 kHz cu 5kW respectiv 8kW. 
Frecvenţa de 10MHz este cea mai ageeată şi majoritatea transceiverelor moderne au posibilitatea de 
a recepţiona această frecventă. 

  
Deoarece WWV nu se aude întotdeauna foarte bine în Europa calibrarea se poate face cu 

staţia RWM pe frecvenţa de 9996 kHz care este mai aproape de YO. 
Ce este necesar şi cum se procedează? 
  
-         Un calculator PC pe care să ruleze un program de comunicaţii digitale care să afişeze pe 

"waterfall" imaginea frecvenţei recepţionate de la staţia etalon WWV sau RWM. Programele 
pot fi MixW, DM780, Fldigi, etc. deschise în modul PSK31. 

-         Un transceiver care să se acorde şi să recepţioneze una din staţiile etalon, conectat cu 
calculatorul prin interfaţa de digitale. S-a făcut recepţia staţiei RWM pe 9996 kHz cu TS-450 
pe modul CW. Pe ecranul PC-ului, pe "waterfall", apare semnalul staţiei etalon sub forma unei 
linii fine cand semnalul este continuu sau sub forma unor puncte atunci cand staţia transmite 
semnalele auxiliare. 

-         Echipamentul de etalonat, miniVNA, folosit în modul generator de frecvenţă. Din meniu se dă 
Modes > Generator. 

Dacă am rezolvat vizualizarea staţiei etalon punem în funcţiune miniVNA cu programul 
Ig_miniVNA al lui F4CLB în modul Generator pe frecvenţa staţiei etalon iar în portul BNC DUT îi 
conectăm 10 - 15 cm de sârmă oarecare pe post de antenă.  

  
Surpriză! Vom vizualiza pe ecranul PC-ului, pe "waterfall", un al doilea semnal sub forma tot a 

unei linii fine mai mult sau mai puţin decalată faţă de semnalul standard emis de staţia etalon. Figura 
alaturată este elocventă până la acest moment. Semnalul mai gros din ecranul "Fldigi Engine1 - 
waterfall only mode" din cea de a doua poză este al staţiei etalon iar celălalt este al miniVNA în modul 
Generator. 

  

 
  

Urmează procedura de calibrare. Din fereastra Generator care este activă se corectează 
dinamic valoarea frecvenţei (prin buoanele + sau-) până când cele două semnale de pe "waterfall" se 
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vor suprapune. În figura alăturată se vede valoarea nouă de 9996,25 kHz cu care s-au suprapus cele 
două frecvenţe în cazul particular al etalonării efectuate. În alt caz valoarea poate fi alta. 

  

 
  Cu valoarea + sau - cu care s-a făcut corecţia de suprapunere se merge în meniul lui 
Ig_miniVNA. Configure > miniVNA > Calibrate DDS frequency şi la poziţia Correction (roşu) se face 
corecţia cu aceiaşi valoare şi în acelaşi sens cu cea făcută în fereastra Generator. 

  

 
  
În acest moment miniVNA este calibrat pe frecvenţa etalon de 10MHz. La prima operaţie de calibrare 
realizată în acest mod diferenţa faţă de setarea originală de fabrică a fost nesemnificativă de numai 
25 de Hz. 
  

Filtre de cuarţ 
Prin amabilitatea lui Dan (YO3ZA) mi-a fost pus la dispoziţie un filtru pe 9MHz auto construit în 

schema clasică cu 4 cristale şi un circuit acordat la mijloc pentru care am ridicat caracteristica de 
funcţionare cu miniVNA în modul Transmision. 

S-a pornit miniVNA şi în programul Ig_miniVNA s-a trecut în modul Transmision. S-a montat 
între DUT şi DET filtrul. După mai multe încercări s-a ales intrevalul de eşantionare între 8997kHz şi 
9002kHz pentru a obţine curba de răspuns a filtrului cât mai clară. S-a obţinut o foarte elegantă 
caracteristică, remarcabilă pentru o realizare în condiţii de amator. S-a mai măsurat şi un filtru 
UNITRA din banda de 10,7MHz a cărui diagramă se poate vedea mai jos. Nu au fost făcute adaptări 



de impedanţă la intrarea filtrelor ci au fost masurate la "crud". Pentru filtul de 9MHz este prezentată 
pe lângă diagrama TL (Transmision Loss) şi diagrama de fază. 

  

 
  

 
  



 
  

Lungimea cablurilor coaxiale 
 
 Cu ajutorul miniVNA se poate determina cu precizie lungimea cablurilor coaxiale. S-a măsurat 

un cablu RG8-U cu o mufă PL259 la un capăt şi în gol la celălalt cu programul Ig_miniVNA pe portul 
DUT al echipamentului. Din meniu se alege Modes > Cable Length. Se alege pentru tipul de cablu de 
măsurat Usual Velocity Factors din butonul cu ? din drepta sus. Tot în dreapta sus este afişată 
lungimea cablului în metrii cu precizie de cm.  

S-a tăiat o bucăţică din mantaua de cablu şi s-a lipit tresa de firul central şi s-a facut o nouă 
măsuratoare în regimul de scurt circuit. Noua valoare măsurată  de miniVNA era mai scurtă cu 
lungimea bucăţii de cablu eliminată la punerea în scurt circuit a capătului liber. (vezi lungimea din 
poza 2 de 8,51m faţă de cea din măsurătoarea în gol de 8,53m) 

 
  

 
  



  
 
 

 
  

Cristale de cuarţ. 
            În următoarele capturi de ecran sunt măsurătorile 
făcute în modul Transmision asupra a două cristale de cuarţ: 
unul de 7083kHz iar cel de al doilea de 9MHz de fabricaţii 
diferite. 
             Pentru aducere aminte am extras din HB 2005 
digrama cu Insertion Loss (sau în digramele miniVNA este 
numit Transmision Loss TL) alura curbei unui cristal de cuarţ 
atunci când frecvenţa variază în jurul frecvenţelor de 
rezonanţă ale cristalului. 
             În diagramele prezentate ca urmare a măsurăturilor 
se observa alura quasi identică a curbei rezultate ca urmare a 
măsurătorii pentru cristalul de 7083kHz. 
             Nu am vrut să complic diagramele şi cu alura 
curbelor de variatia fazei dar programul miniVNA permite şi 
selectarea casetei Phase (din lateral stânga) şi poate trasa 
pe acelaşi ecran ambele traectorii. 
             Se observă ambele frecvenţe de rezonanţă ale 
cristalului: cea serie la 7082,3 kHz (Marker 1) iar cea paralel 
la 7085,06 kHz (Marker 2) cu un ecart între ele de 2760Hz. 
             La cristalul de 9MHz nu a ieşit în evidenţă decât 
frecvenţa de rezonanţă serie la care TL este cel mai mic. 
             Măsurătorile asupra cristalelor sunt utile la 
construcţia fitrelor sau a oscilatoarelor VXO sau VFX. 
             Se pare că tehnicile de eşantionare puse la dispoziţie 
de miniVNA asociate cu programele de prelucrare pun la 
dispoziţie celor interesaţi un instrument multifuncţional cu un 
bun raport performanţe - preţ. 



             
  
  
  

 
  

  
Cristian Colonati YO4UQ  



Alte măsurători făcute cu analizorul "miniVNA" 
Cristian Colonati YO4UQ  

 
În primul articol despre miniVNA am prezentat funcţiunile sale legate de măsurarea parametrilor 

antenelor. Ca o urmare firească a articolului anterior, care a avut în vedere şi cele câteva elemente 
de instalare şi punere în funcţiune a analizorului miniVNA, vom încerca în continuare să prezentăm şi 
alte utilizări ale acestui echipament de măsură. 

Vor fi prezentate în acestă expunere: 

  măsurarea carcteristicii unui filtru trece jos 

  măsurarea parametrilor feritelor cilindrice şi split folosite în reducerea curenţilor de mod comun 

  măsurători de rezonanţă pentru elemente de circuit (L,C) şi trapuri 

  

 
Pregătirea echipamentului – calibrarea transmisiei. 

În figura alăturată se poate vedea ansamblul calculator şi analizorul miniVNA. Conectarea 
acestuia în portul USB, de unde se şi alimentează, precum şi conexiunea coaxială între porturile DUT 
(emisie) şi DET (recepţie) pentru a putea fi utilizat la măsurarea elementelor pasive de circuit.  

Cu acestă conexiune se face, înainte de orice măsurătoare, calibrarea transmisiei pentru o 
corectă ridicarea a carcteristicilor elementelor pasive ce se vor masura. În meniul din programul 
Ig_miniVNA accesăm: Configurare > miniVNA > Calibrate Transmission > OK > OK. 

 

mailto:yo4uq@yahoo.com
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=634


Cu toate că în primul articol s-a scris despre dimensiunile "miniaturale" ale acestui instrument, în 
figura alaturată sunt prezentate dimensiunile acestuia comparativ cu un telefon portabil GSM de uz 
curent. 
 Alte informaţii detaliate despre echipament, software, scheme, precum şi alte articole 
elaborate de diverşi utilizatori sau reviste de specialitate se pot găsi la adresa:  

http://www.miniradiosolutions.com/ 

precum şi la:    http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=instrumentation_e.html 

 Datorită unei colaborări internaţionale în adevăratul "ham spirit" a fost oferit un instrument 
complex şi deosebit de valoros pentru determinarea parametrilor tehnici ai diferitelor componente ale 
unei staţii de radioamator. 
 

Măsurarea filtrului "trece jos" tip FL30.  
 

 
Montajul filtrului FL30 

 
În structura staţiei mele există de mulţi ani un filtru trece jos industrial Palstar FL30, cu 9 poli 

Cebâşev, pentru 50 ohmi, 1500W şi bandă de trecere 0 la 30MHz. Nu am avut niciodată mijloacele şi 
nici timpul să-i ridic carcteristica de funcţionare. 
 Cu ajutorul analizorului miniVNA şi a configuraţiei din figura alaturată am putut ridica 
caracteristica cantitativă a filtrului aşa cum este ea prezentată în figura imediat următoare. În 
programul Ig_miniVNA a fost activată pentru afişare funcţiunea TL – Transmission Loss.  

Se observă banda de trecere cu atenuare practic nulă între 1 şi 30,1MHz (M1) şi atenuare de 
peste 46dB de la 38,8MHz (M2). 

În literatură precum şi în revistele noastre au apărut în timp numeroase realizări de filtre trece 
jos. Câte din ele au fost şi măsurate şi puse la punct pentru o funcţionare optimă? Acum există 
posbilitatea de a realiza o microproducţie validă a unor astfel de echipamente la costuri rezonabile şi 
cu parametrii riguros verificaţi. 

http://www.miniradiosolutions.com/
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=instrumentation_e.html


 
Caracteristica filtrului FL30  

 Feritele.       
 Bazat pe bogata şi excelenta documentaţie despre ferite, caracteristicile şi utilizările acestora, 
pusă cu generozitate la dispoziţie de YO3AL "nenea Puiu", am făcut cu miniVNA câteva măsurători 
pentru feritele care se pretează în diminuarea curenţilor de mod comun în liniile coaxiale la antene. 
 Nu insistăm asupra descrierii fenomenului ci doar reamintim că anumite ferite aşezate în 
apropierea punctului de alimentare al antenelor funcţionează ca un şoc de RF pentru componenta 
dezechilibrată de curent care circulă pe partea exterioară a tresei cablului coxial şi ajunge să producă 
efecte nedorite în staţie: tensiuni de RF pe staţie, armonici şi radiaţia tresei, etc. ?ocul se numeşte şi 
balun de curent sau balun W2DU. 
 Conform literaturii de specialitate o impedanţă de peste 1Kohm la frecvenţa minimă de 
funcţionare este suficientă pentru diminuarea efectelor generate de curentul de "mod comun". 
Aceasta se realizează cu mai multi cilindrii sau cilindrii splitaţi de ferită aşezaţi pe cablul coaxial. 
 Cu ajutorul miniVNA au fost determinate impedanţele |Z| pentru trei tipuri de ferite care se 
pretează la montarea pe cablu coaxial. La sugestia lui YO3CY am făcut o primă măsurătoare pe 
cilindri recuperaţi de pe cablurile surselor de alimentare în comutaţie casate, de la unele tipuri de 
telefoane celulare. Gaura din centru se potriveşte perfect pentru cablul coaxial RG58U. 
 Montajul se face ca în figura de mai jos pe portul DUT al miniVNA cu secvenţa de adaptare 
pentru conectori (BNC – BNCt/UHFm – UHFt/UHFt – UHFm de panou – 2 borne - 2 banane şi un fir 
scurt cca 7cm de 2,5mm2 flexibil pvc). Ferita se aşează pe fir. 
 Cu acest montaj şi miniVNA se măsoară |Z| pentru 1 ferită şi o spiră pe ecartul ales de la 1 la 
50MHz. 
Celelalte două măsurători au fost făcute pe două ferite cilindrice splitate de fabricaţie industrială 
procurate din comerţ (noi le mai spunem şi "clamp"), prima pentru cablu de 5mm şi a doua pentru 
cablu de 11mm (RG8, RG213). Cele trei montaje şi cele trei curbe rezultate pentru fiecare ferită în 
urma măsurătorilor (de jos în sus) sunt |Xs|, Rs şi |Z|. Din diagrame se pot aprecia valorile lui Z la diverse 

frecvenţe sau se pot citi ca determinări de precizie, din eşantioanare, dacă măsurătoarea s-a salvat 
ca fişier .CSV. Fişierul salvat se citeşte cu programul Zplots. Prin apreciere, din diagrame, am 
întocmit un tabel pentru parametrul |Z| funcţie de frecvenţă pentru fiecare tip de ferită. 
 
 
 



 
 

 
Ferita recuperată de la sursa în comutaţie GSM  

 
 
 

 
Diagrama |Z|, Rs şi |Xs| pentru ferita GSM  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ferita split pentru cablu de 5mm  

 
 
 
 

 
Diagrama pentru ferita split de 5mm  



 
Ferita split de 11mm  

 

 
Diagrama pentru ferita split de11mm  

 

  
Se constată că cea mai bună ferită pentru şoc de RF este cea de tip 3 pentru cablu de 11mm. 

Pentru a realiza un şoc de RF la frecvenţa cea mai josă dorită (de exemplu 7 MHz) sunt necesare 
cca. 35 buc ferite de tip1, 25 buc tip2 sau 20 buc tip3. Pentru frecvenţe mai mari (ex. 10MHz) numărul 



de ferite care realizează o impedanţă |Z| ≥ 1kohm scade la 20 buc pentru tip1, 18 buc tip2 şi 10 buc 
tip3. Aşi dori să menţionez ca un exemplu al parametrilor feritelor split de fabicaţie industrială cu două  
prospecte în care se vede evoluţia impedanţei |Z| funcţie de frecvenţă în tabele si pe grafice. 

http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/612/612-011/dsh.612-011.1.pdf şi 
http://www.hestore.hu/files/RKCF.pdf  

(atenţie în acest prospect coloanele 25MHz şi 100Mhz sunt inversate) 
 În YO se pot procura ferite split destul de uşor de la LCCOM sau Elfast în YO3 sau prin 
comandă de la Adeliada din Craiova sau TME www.tme.eu/ro din Timişoara. 

  
 Rezonanţe. 

Alte măsurători cu miniVNA prezentate în documentaţiile participanţilor la dezvoltarea software 
şi extinderea aplicaţiilor sunt făcute de către Gerd – DO1MGK al cărui material îl găsiţi la adresa: 
http://www.nonstopsystems.com/radio/Antenna-loading-coil-by-N4SPP-V2.pdf cu referiri la încărcarea cu o 

bobină a unei antene minidipol realizată de N4SPP pe care o găsiţi la: 
http://www.nonstopsystems.com/radio/antennas_home.htm unde activaţi butonul "20m loaded dipole". 

 
Aceste aplicaţii se referă la măsurători de rezonanţă pentru bobine şi trapuri. Câteva extrase 
exemplificative pentru metodele de măsură utilizate însoţite de propriile mele măsurători sunt 
prezentate în cele ce urmează. 
 

1.    Pentru metoda de rezonanţă paralelă se foloseşte miniVNA pe modul "Transmission". 
Pentru determinarea inductanţei Lx se alege un condensator de 100pF de o precizie bună 
(+/-5%). Rezistanţa serie Rs de 27 ohmi. În modul transmisie afişat de miniVNA se 
observă curbele la frecvenţa de rezonanţă, răspunsul circuitului, prin traectoria TL – 
Transmission Loss şi faza semnalului.  
Schimbând valorile L sau C se poate face acordul trapului sau determinarea inductanţei cu 
binecunoscuta formulă: 

L=1/C(2.π.Frez)
2  sau  L=25330/F2

rez.C 

unde F=[MHz], C=[pF], L=[µH]. 
  

2.    Aceiaşi măsurătoare prin metoda rezonanţei serie iar miniVNA în modul reflexie activat 

pe Antenna mode, cu L şi S în serie fără nici o rezistanţă în circuit. Activăm căsuţele de 
Phase şi |Z| şi citim pe vârfurile graficelor frecvenţa circuitului. Alegem convenabil 
intervalul de frecvenţă de eşantionare pentru o rezoluţie cât mai bună. Calculăm valoarea 
inductanţei Lx. Dacă adăugăm circuitului o rezistenţă serie frecvenţa de rezonanţă rămâne 
aceiaşi dar se observă cum se schimbă Q şi banda de trecere. 
  

3.    Vom prezenta în continuare o măsurătoarea similară cu cele executate cu grid-dip-metrul 

pentru acordul la rezonanţă al circuitelor. 
 Analizorul se activează în modul "Transmission" iar în portul DET se conectează o sondă 
"link" formată din două spire şi o bucată de coaxial flexibil. 
 La activarea unei măsurători "sweep" se obţine frecvenţa de rezonanţă prin curbele de Phase 
şi Loss (căsuţele activate). Calculul sau ajustările parametrilor decurg în consecinţă. Oricum dacă 
aveţi un miniVNA nu mai este necesar un grid-dip. Toate determinările au fost făcute cu programul 
Ig_miniVNA. 

http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/612/612-011/dsh.612-011.1.pdf
http://www.hestore.hu/files/RKCF.pdf
http://www.tme.eu/ro
http://www.nonstopsystems.com/radio/Antenna-loading-coil-by-N4SPP-V2.pdf
http://www.nonstopsystems.com/radio/antennas_home.htm


 
 

 
Montaj pentru rezonanţa paralelă  

 
 

 
Diagrama măsurătorii prin rezonanţă paralelă  



 
Schema pentru rezonanţa serie  

 
 

 
Montajul pentru rezonanţa serie  

 

 
Diagrama rezonanţei serie  



 
Schema cu metoda grid-dip  

 

 
Montajul în metoda grid-dip  

 

 
Diagrama prin metoda grid-dip  



 
Echipa interdisciplinară multinaţională pentru dezvoltarea miniVNA  

 

 Trebuie să mulţumim celor cunoscuţi sau anonimi care au contribuit la realizarea hardware şi 
software a unui preţios instrument cu care radioamatorii pot ameliora funcţionarea echipamentelor 
proprii de radiocomunicaţii. 
  
 Unele comentarii finale. 
 Chiar dacă unele din aplicaţiile prezentate sunt simple şi se pot realiza şi cu alte echipamente 
de măsură, cele din acestă expunere sunt o introducere practică în domeniul măsurătorilor prin 
eşantionare şi prelucrarea datelor cu echipamente de calcul. 
 Măsurătorile permit vizualizarea grafică a parametrilor într-o bandă de frecvenţe convenabil 
aleasă ceeace dă mai repede o imagine asupra unor eventuale soluţii. 
 Aplicaţiile prezentate sunt printre cele obişnuite dar comunitatea de radioamatori dezvoltă 
permenent noi aplicaţii. Tehnologiile de eşantionare şi prelucrare software oferă permanent posibilităţi 
de extindere. 
 Am mai măsurat un tuner SPC autoconstruit şi am văzut punctele de adaptare şi atenuările 
introduse în banda de 1,8 la 21 MHz. 
 Se pot măsura filtre de cuarţ şi cuarţuri, antene verticale cu trapuri inclusiv reglajul acestora, 
antene directive multiband cu trapuri, regajul tunerelor, Z-match, ş.a. 
 Cu ajutorul lansării de cicluri de eşantionarea multiple (sweep continuu) se pot realiza reglaje 
dinamice ale componentelor până când diagramele de răspuns afişate pe ecran (filtru, trap, circuit, 
antenă) corespund nevoilor de funcţionare corectă. 
 Probabil că nevoile şi imaginaţia radioamatorilor vor găsi în continuare noi aplicaţii pentru 
acest echipament. 
 

Cristian Colonati YO4UQ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zplots - Program pentru analiza detaliată a parametrilor antenelor 
Cristian Colonati YO4UQ  

Generalităţi. 
Aşa cum prezentam într-un articol anterior, referitor la analizorul de antenă miniVNA, datele 

eşantionate de acesta pot fi salvate într-un fişier de forma [nume].csv. Am promis atunci că voi 
prezenta analiza şi prelucrarea acestor date, off line, cu ajutorul programului Zplots. Am stat totuşi 
câtva timp la îndoială dacă merită efortul unei prezentări ţinând cont de relativa ostilitate cu care sunt 
tratate prezentările care folosesc metode evoluate de analiză şi/sau simulare, care folosesc 
instrumente matematice şi suport informatic – programe. 

Faţă de echipamentele şi programele profesionale, la performanţe şi costuri nu întotdeauna 
acesibile, comunitatea radioamatorilor a promovat instrumente de măsură, analiză şi simulare 
adaptate nevoilor acestor activităţi cu parametrii şi costuri rezonabile sau de multe ori gratuite. 
Programul Zplots se încadează în acestă din urmă categorie. 

Două excelente prezentări recente: “Circuitul de adaptare în gama, nimic mai simplu?” Al lui 
Florin YO8CRZ  precum şi “La ce înalţime punem antena Yagi HF?” al lui Adrian YO3HJV, care 
folosesc analize teoretice şi unelte informatice în ameliorarea unor realizări practice, m-au determinat 
să încerc să fac o prezentare cât mai accesibilă a programului Zplots. 

Din câte ştiu în YO există deja mai multe analizoare de antenă de tipul miniVNA care pot fi 
folosite la achiziţia primara de date eşantionate de pe diferite antene. Vom vedea imediat o paletă 
mult mai largă de analizoare care furnizează date compatibile cu programul Zplots. 

Pentru autorul programului Zplots, care este cunoscutul Dan Maguire AC6LA – creatorul 
software-ului de modelare pentru antene şi a altor programe utilitare, adresele de acces sunt: 
www.ac6la.com şi www.ac6la.com/zplots.html . Aşa cum ne spune autorul, Zplots foloseşte posibilităţile 
programului de calcul tabelar Excel (Microsoft Office) pentru prelucrarea şi afişarea grafică a datelor 
eşantionate şi preluate de la o multitudine de tipuri de echipamente, analizoare de antenă. Zplots a 
ajuns la versiunea 1.6 din august 2010. 

Cu privire la Excel şi sistemele de operare sunt necesare de la început câteva precizari: 
-          Funcţionează sub SO Windows XP, Vista sau Windows 7. 
-          Necesită să aveţi instalat pe calculator pachetul Excel cel puţin versiunea 97 sau 

superioare până la Excel 2007 SP2. 
-          Zplots funcţionează corect indiferent dacă în fişierul *.csv datele au fost salvate cu 

separatorul de zecimale virgulă sau punct. 
-          Pentru pachetul de programe Excel (eu folosesc Excel 2003) trebuie ajustat nivelul de 

securitate pentru macrouri în sensul diminuării acestuia din fila de lansare Excel Book1 > 
Tools > Options > Security > Macro Security > Low> OK precum şi similar pentru Excel 2007 
diminuarea nivelului de Macro Security la cel mai mic nivel. 

  
Echipamente şi software de eşantionare asociat. 

Zplots poate citi datele eşantionate şi furnizate (salvate sub formă de fişiere) de la o multitudine 
de echipamente, analizoare de antenă: 

-          AIM – Antenna Analyzer – AIM430/AIM160/AIM4170 ale lui W5BIG (fişiere *.csv) 
-          VNA 2180 – Vector Network Analyzer – W5BIG (fişiere *.csv) 
-          Exeter – VNA Control Software al lui W8WWV – (fişiere eşantionate şi salvate ca *.csv) 
-          VNA4Win – al lui N2PK cu software GM4PMK şi GM3SEK )fişiere salvate ca *.csv) 
-          miniVNA (sau VNA1, miniVNA pro, vnaJ) – ale lui IW3HEV& Co care poate salva datele 

eşantionate sub forma *.csv. Cu acest echipament am lucrat şi vom exemplifica funcţionarea 
cu datele furnizate de acest echipament la analizele facute pentru mai multe tipuri de antene.  

-          Programul propriu de eşantionare al echipamentului miniVNA poate fi cel furnizat de 
distribuitorul WiMo: Software Version 2.30 minivna-software_v230.zip (ZIP, 8.5MB) sau apariţiile 
ulterioare sau cel numit:  

-          New Ig MiniVna V 2010 06 11 al lui F4CLB http://clbsite.free.fr/articles.php?pg=art4 care este 

ultima versiune.  
-          Despre miniVNA şi măsurătorile efectuate cu el există ca referinţă două articole anterioare 

din aceiaşi secţiune a site-ului www.radioamator.ro . 
-          TARP VNA – Vector TARP Network Analyzer care furnizează datele în format polar agreeat 

de Zplots. 
-          EZNEC – software-ul lui W7EL care la o baleiere generează un fişier numit LastZ.txt care 

poate fi citit de Zplots. 

mailto:yo4uq@yahoo.com
http://www.ac6la.com/
http://www.ac6la.com/zplots.html
http://www.wimo.de/download/minivna-software_v230.zip
http://clbsite.free.fr/downloads/Ig_MiniVNA_v_2010.06.11.zip
http://clbsite.free.fr/articles.php?pg=art4
http://www.radioamator.ro/


-          DG8SAQ VNWA – Vector Network Analyzer, precum şi alte formate de date generate de 
echipamente şi de programe de modelare şi analiză a antenelor cum ar fi Touchstone 
S1P/S2P, Antenna Model, mzVNA. 

Numai din aceste consideraţii se observă interesul de a „citi” şi mai apoi a „analiza” parametrii 
esenţiali de funcţionare ai unei antene în ideia cunoaşterii şi eventual a ameliorării acestora. 

 
  

Descriere generală. 
Zplots Excel este o aplicaţie care permite afişarea grafică a curbelor de SWR (RUS), impedanţe şi 

alte date conexe referitoare la antene într-o diagramă XY, o digramă Smith precum şi forma tabelară 
a mărimilor eşantionate de la care se construiesc graficele. MiniVNA realizează 500 de eşantioane, 
500 de seturi de date pentru fiecare interval de frecvenţe eşantionat. 

Diagramele XY pot fi personalizate la alegere pentru câte doi parametrii simultan (în condiţii 
speciale pot fi afişaţi chiar 4). Pe axa X va fi în MHz intervalul de frecvenţe eşantionat. Pe axa Y 
stânga parametrul primar iar pe Y dreapta parametrul secundar. Scara acestora poate fi modificată 
funcţie de nevoile de vizualizare ale diverşilor parametrii. Parametrii de analiză ai unei antene într-un 
interval de frecvenţe determinaţi de către echipamentul analizor (în cazul nostru miniVNA) şi 
descărcaţi sub forma unui fişier [nume antenă].csv sub formă tabelară sunt următorii: 

         SWR - Standing Wave Ratio – Raportul de unde staţionare 

 Rs - Resistance, series form – Rezistenţa serie 
 Xs - Reactance, series form – Reactanţa serie, cu posibilitatea determinării semnului 

reactanţei: +jX inductivă sau –jX capacitivă, cu ajutorul diagramei Smith aşa cum vom vedea 
mai departe. 

 Zmag - Impedance magnitude – Modulul impedanţei 
 Theta (deg) - Impedance angle – Unghiul impedanţei 
 Rho (mag) - Reflection coefficient magnitude – Mărimea coeficientului de reflexie 
 RL (dB) - Return Loss, plotted as a negative number to simulate "reverse scale" – Pierderile 

de retur (vezi un articol pe acestă temă de acelaşi autor)  
 Phase (deg) - Reflection coefficient angle – Unghiul coeficientului de reflexie 
 % Reflected Power – Puterea reflectată în procente 
 Q - Quality factor, |Xs| / Rs – Factorul de calitatea definit ca raportul |Xs| / Rs 
 Rp - Resistance, parallel form – Rezistenţa paralelă  
 Xp - Reactance, parallel form – Reactanţa paralelă 



 Ls (µH) - Equivalent inductance for series Xs, both positive and negative – Inductanţa serie 
detrminată din Xs, pozitivă şi negativă 

 Cs (pF) - Equivalent capacitance for series Xs, both positive and negative – Capacitatea serie 
determinată din Xs, pozitivă şi negativă 

         Lp (µH) - Equivalent inductance for parallel Xp, both positive and negative – Inductanţa 

paralelă detrminată din Xp, pozitivă şi negativă  
 Cp (pF) - Equivalent capacitance for parallel Xp, both positive and negative – Capacitaea 

paralelă detrminată din Xp, pozitivă şi negativă 
Valorile negative pentru Ls, Cs, Lp, şi Cp pot fi interpretate în sensul ca valoarea de inductanţă sau 
capacitate care trebuie să se adauge, în serie sau paralel, respectiv, pentru a "anula" reactanţa 
corespunzătoare.  
O menţiune specială pentru datele obţinute cu miniVNA pentru modul de lucru “Transmission”  şi/sau 
“Group Delay” (întârzierea de grup), care sunt similare cu cele obţinute în modul de lucru “Reflection” 
al miniVNA folosit la analiza antenelor şi pentru care Zplots poate costrui grafice de analiză în 
feresatra XY pentru parametrii: 

 |TL| - Transmission Loss – Pierderile de transmisie numite şi atenuări de inserţie şi exprimate 
ca raport. 

 TL (dB) – Exprimarea pierderilor de transmisie în dB, reprezentate de un număr negativ. 
 Phase – Faza (Grade) sau Group Delay (µsec) – Schimbarea de fază sau întârzierea de grup 

depinzând de conţinutul fişierului salvat. 
În acest tip de măsurători diagrama Smith este dezactivată. 
Pe acelaşi ecran cu graficul în coordonate XY este afişată şi o diagramă mini-Smith. Rezoluţia de 
ecran a PC-ului, pentru a vedea ambele reprezentări grafice, trebuie să fie 1020x758 pixeli sau mai 
mare. 
Pentru a mări imaginea aveţi posibilitatea să selectaţi din fereastra Excel – View > Zoom > alege o 
dimensiune de la 25% la 200% sau alta la alegere > OK. Zplots poate afişa pe ecran o diagramă 
Smith de format mare accesând pagina (sheet-ul) numit Smith din subsolul ecranului unde sunt 
oferite cele trei pagini: Data, Custom şi Smith. 
  
Descrierea funcţionării. 

-          Fişierul de date obţinut în urma unei măsurători cu miniVNA (baleierea unui ecart de 

frecvenţe) de forma [nume].csv, sau alte formate acceptate de Zplots ca urmare a diferitelor 
echipamente „analizor” şi „programelor” asociate este salvat  într-un folder. Ele sunt încărcate 
de către Zplots sub forma unui „sheet” Excel, cu 500 de linii active aferente celor 500 de 
eşantionări în modul de lucru „Reflection”. Este prima filă din cele trei ale Zplots, afişate în 
josul ecranului, care pune la dispoziţie datele sub formă numerică pentru parametrii măsuraţi 
şi determinaţi de analizorul de antene. 

 
  



 
  
În cel de al doilea tabel se vede poziţionarea pe eşantioanele 192 şi 193 pentru SWR minim de 1,32. 

-          Se instalează ultima versiune de Zplots 1.6 din august 2010 – se descarcă Zplots şi 

dezarhivează. Se poate creea pe ecran şi un shortcut. 
-          În mod obligatoriu în calculator trebuie să existe Microsoft Excel (cunoscut, convenabil şi 

stabil este Excel 2003) 
-          Se lansează Zplots cu un dublu click. 
-          Funcţionarea Zplots este de fapt o foaie de calcul Excel foarte rafinată. Funcţionarea Zplots 

este controlată de butoanele proprii nu de cele din bara de meniu Excel. Funcţionează 
transparent ca o aplicaţie independentă. 

  
Vom enumera principalele butoane / acţiuni şi funcţiunile lor: 

-          Load Data – Încarcă date - Deschide o căutare cu Windows Explorer de unde se alege 
fişierul *.csv de analizat. Este bine ca numele lui să fie cel al antenei de la care am cules 
datele cu miniVNA. 

-          Refresh – Reîmprospătare – Reîncarcă fişierul de date curent cu acelaşi nume, eventual 

cu date noi, dacă achiziţia de date de la dispozitiv se face în timp real. (nu a fost cazul) 
-          Enable polling – Admite baleierea unei noi variante de date a aceluişi fişier cu timp de 

achiziţie diferit, mai recent, când funcţionarea se face în timp real. (nu a fost cazul) 
-          Main/Axis Titles – Denumirile axelor – Fixează denumirea graficului şi a axelor (ex: SWR / 

Zmag vs Frequency) şi x = Frequency (MHz), y stânga = SWR, y dreapta = Zmag sau alte 
denumiri funcţie de parametrul selectat la dorinţa utilizatorului. 

 



-          Legend – Legenda – Se alege si pune pe ecran denumirile curbelor afişate în diagrama 
XY. 

 
-          Copy – Copiere – Face o copie a graficului principal din pagina Custom în Clipboard cu o 

eventuală opţiune de redimensionare între minim 0,2 până la maxim 2, care mai apoi poate fi 
pusă în altă aplicaţie: Word, Visio sau Paint. 

-          GIF - Graphics Interchange Format – Creează un fişier grafic GIF al diagramei principale 

din pagina Custom care poate fi folosit într-un e-mail sau o pagină WEB. 

 
-          Print Prewiev – O previzualizare a graficelor înainte de tipărire. 
-          Dots On/Off – Pe On se pun puncte pe curbă pentru fiecare din înregistrările (cele 500 

eşantionate de miniVNA într-un interval de frecvenţe) existente în tabelul de date. Pe Off este 
afişată numai înfăşurătoarea acestora. 

-          Set/Lock Scales – Se pot seta valorile de minim şi maxim dorite a se afişa pentru valorile de 
pe axa Y primară şi Y secundară pentru o mai detaliată vizualizare. De asemani se poate seta 
pe axa X un minim şi maxim în scopul de a realiza un zoom pe un subset de frecvenţe de 
interes. 

 



-          Zoom M1 M2 – Face un zoom între frecvenţele încadrate între cei doi markeri. Se revine cu 
butonul “Full Freq Range” care a apărut pe ecranul “Zoom M1+M2”. 

-          Snapshots – Afişare selectivă suplimentară a încă două grafice de culori diferite sau 4 

grafice la alegere pe diagrama XY, câte 2 pe axa Y principală respectiv alte 2 pe cea 
secundară. 

   

 
  

 
-          Reference lines Left1/Left2/Right1/Right2 – Linii orizontale de referinţă punctate pentru 

valori care ne interesează în mod deosebit pe axele Y (de ex. SWR de 1,5 şi Zmag de 50 
ohmi). 

 
  



-          Add or Subtract Transmission Line – Adaugă sau scade din linia de transmisie. Un 
interesant exemplu de simulare al comportamentului antenei la o astfel de operaţiune. Datele 
obţinute ca urmare a măsurătorii cu miniVNA au în vedere întreg ansamblul pe care circulă 
radiofrecvenţa: de la conectorul SO239 al ieşirii transceiverului sau PA şi trecând prin filtrul 
trece jos, SWR-metru, comutatoare de antenă, segmente de cablu coaxial de interconexiune, 
cablul de alimentare RG58 sau RG213, balun, borna antenei, antena. În configuraţia reală ele 
pot fi toate sau numai o parte din acestea. Valorile parametrilor obţinuţi şi prezentaţi în sheet-
ul „Data” al Zplots se referă deci la comportamentul electric al întregului sistem începând cu 
punctul de unde am făcut măsurătoarea. Culegând date din alt punct ele vor fi diferite. 
Important este faptul că punctul de pornire al calculelor este întotdeauna setul de valori al 
măsurătorii iniţiale. Putem măsura şi culege date de oriunde din traseu dar trebuie să ţinem 
cont că fiecare element fizic adăugat sau scos influenţează mai mult sau mai puţin ansamblul 
măsurătorii. Zplots oferă un instrument cu care putem simula modificarea parametrilor atunci 
când la valorile măsurate deja adăugăm sau scădem un segment din linia de transmisie şi 
cum se reflectă aceste schimbări jos la încărcarea din transceiver sau sus la intrarea în 
antenă. Apăsând pe caseta „Add or Subtract Transmission Line” se deschide fereastra de 
parametrizare. Selectând poziţia „Add Transmission Line” şi adăugând lungimea dorită de 
cablu, se va simula ce impedanţă Zin va fi la noua intrare din spre emiţător. Selectând poziţia 
„Subtract Transmission Line” şi scăzând segmentul de cablu dorit se vor simula noii parametrii 
ai punctului de intrare în antenă Zload. Din fereastra „Transmission Line Spec” se poate alege 
tipul de cablu dintr-o listă foarte bogată şi chiar se poate aduga, activând ultima poziţie din 
listă, „User spec: Set param below” un set de parametrii ai feederului specificat de utilizator. 
Se poate alege lungimea segmentului de cablu în diferite unităţi de măsură. Se poate modifica 
dinamic acestă lungime şi se vede în mod interactiv schimbarea tuturor parametrilor din 
fereastra de grafice şi din diagrama Smith. Algoritmi de simulare au luat în consideraţie şi 
pierderile teoretice în linie. După fiecare simulare, pentru a reveni la situaţia iniţială sau pentru 
o nouă simulare cu + sau – apăsaţi butonul Undo. Se poate vedea alăturat figura explicativă 
cu principiile de funcţionare ale simulării. Din fereastra „Add or Subtract Transmission Line” se 
poate deschide o nouă fereastră cu butonul „Freq-VF-Len-WL Conversions” care este în 
principiu un calculator, off line, pentru ecuaţiile de viteză şi lungime în cabluri. 

 



  
  

 
  

 
  

Alte acţiuni. 
-          Click stânga într-un punct de pe grafic (orice curbă) poziţionează markerul M1 ca o linie 

punctată verticală. 
-          Click dreapta într-un punct de pe grafic poziţionează markerul M2. În acest moment apare 

în fereastra pricipală butonul „Zoom M1 to M2” adică spaţiul de frecvenţe în care se poate face 
un zoom. 

-          „Zoom M1 to M2” – Face un zoom între frecvenţele încadrate de cei doi markeri. Se revine 

cu butonul „Full Freq Range” care a apărut pe ecranul extins. 
-          În fereastra de grafice, în stânga şi în dreapta sus sunt casetele de alegerea parametrilor 

care se doresc a fi vizualizaţi. Deschideţi listele cu click şi alegeţi parametrii doriţi. Din 
pătrăţelele colorate se poate schimba culoarea curbelor afişate. 



  
Diagrama Smith. 
Cu privire la fila Smith din Zplots vom face următoarele recomandări şi precizări: 

-          Pentru cei mai puţin familiarizaţi cu diagrama Smith sugerăm revederea funcţionalităţii 

acesteia din competentele articole ale lui YO3AL – D. Blujdescu publicate în revista R&R şi 
ataşate acestui material în format pdf. 
(Diagrama-1-montat, Diagrama-2-montat)  

-          Pentru cei interesaţi, un format grafic extrem de instructiv, expersiv şi sugestiv al diagramei 

Smith, în legătură cu funcţiunile şi determinarea valorilor, este deasemeni ataşată în format 
GIF. (Smith_chart_bmd) 

-          Pentru utilizatorii echipamentului miniVNA şi datelor furnizate de acesta, diagrama Smith 

din Zplots foloseşte şi pentru rezolvarea semnului reactanţei Xs. 
 

 
  
Descrierea funcţionării. 

-          Reprezentarea lui Zmag sub forma Zs = Rs ± jXs este făcută pe diagrama Smith. Punctele 

din diametrul orizontal al diagramei reprezintă Rs, spaţiul superior reprezintă XL adică 
reactanţa inductivă +jXs iar spaţiul inferior reprezintă XC adică reactanţa capacitivă –jXs. 

-          Între pagina „Custom” unde sunt afişate graficele diverşilor parametrii în intervalul de 

frecvenţe baleiat la o măsurătoare şi evoluţia traectoriei impedanţei Zs = Rs ± jXs pe diagrama 
Smith în acelaşi interval de frecvenţe există o relaţie biunivocă. 

-          Plantaţi cu click stânga markerul M1 într-un punct din grafic (de exemplu în SWR minim) şi 

vor apare valorile parametrilor în tabelul din subsolul graficului iar simultan un punct în 
diagrama Smith asociată cu semificaţia impedanţei complexe a acelui punct. Aceiaşi acţiune 
se transpune şi în sheet-ul special al diagramei Smith. 

-          La fel cu un click dreapta marker M2 în punctul de exemplu de SWR = 2. Vor apare valorile 

şi pe diagrama Smith un punct pe cercul de SWR 2. 
-          Dacă mişcaţi punctele cu click drepta respectiv stânga pe curba din diagrama Smith se vor 

mişca şi markerii M1 sau M2 din grafic şi se vor schimba şi valorile parametrilor din tabelul din 
subsolul graficelor. Valoarea pozitivă sau negativă a lui Xs din tabel va fi în conformitate cu 
poziţia punctului din diagrama Smith, respectiv + în partea superioară sau – minus în partea 
inferioară. 

-          Determinarea caracterului inductiv sau capacitiv al reactanţei Xs se face selectând poziţia 

„via Phase” din tabelul de selecţie „Resolve Sign of X” de sub diagrama Smith. 
-          Toate elementele menţionate se pot analiza la o scară mai mare în sheet-ul Smith al Zplots. 

Tot aici se pot face şi unele modificări necesare analizei şi anume: 

http://www.radioamator.ro/articole/files/705/diagrama-1-montat.pdf
http://www.radioamator.ro/articole/files/705/diagrama-2-montat.pdf
http://www.radioamator.ro/articole/img/705/smith_chart_bmd.gif


         Cu butonul SWR circle se poate schimba culoarea cercului de SWR, valoarea 2 
pentru SWR este cea obişnuită dar dacă vrem să vedem valoare impedanţelor la un alt 
SWR apasăm butonul SWR Circle şi alegem o altă valoare de exemplu 1,5. Pentu 
valoarea 0 (zero) cercul de definire SWR dispare. Pentru valoarea – 1 apare cecul 
pentru tot intrvalul de frecvenţe ales în grafice. 

         Cu butonul Change Z0 se poate schimba impedanţa Z0 (ex. De la 50 ohmi la 75 
ohmi) 

         Cu butoanele + sau – se poate face zoom. 

         Şi aici cu click dreapta sau stânga putem mişca pe curba din diagrama Smith 
punctele markerilor M1 şi M2 iar în tabelul de subsol se afişează valorile parametrilor. 

  
Aplicaţii practice. 

Pentru cei care doresc să testeze funcţionarea Zplots pe date reale, culese cu miniVNA, sunt 
ataşate un număr de fişiere de tip *.csv pe care se pot face toate manevrele acceptate de Zplots. 
            Cu ajutorul lui YO3ZA Dan am selectat fisiere pentru următoarele tipuri de antene în funcţiune, 
ajustate în măsura posibilităţilor aproape de optim. Pentru YO3ZA sunt disponibile fişierele *.csv 
pentru antenele montate pe terasa unui bloc de 8 nivele: 

-          Un inverted V pentru benzile de 3,5 şi 7 MHz 

-          Un Yagi cu 3 elemente pentru 14, 21 şi 28 MHz 

Pentru YO4UQ, care are antenele montate în balcon la etajul 7, au fost selectate: 
-          Helically Wound 3,5 MHz – antenă spirală 

-          Helically Wound 10 MHz – aceiaşi antenă spirală cu acord la rezonanţă pe armonica 3 

-          Helically Wound 7 MHz – antenă spirală şi cu acord şi în 18 MHz pe aceiaşi structură 

-          Magnetic LOOP 14 MHz (1,2 metrii diametru, ţeava cupru 22mm), merge şi pe 10MHz cu 
un C în vid de 50pf precum şi în 18 şi 21 MHz cu acordul Cv 

-          Magnetic LOOP 21 MHz (0,6 metrii diametru, ţeava cupru 22mm) cu acord şi în 24 şi 28 

MHz 
Toate aceste fişire se găsesc ataşate la linkul CSV_and_PNG_Files şi pot fi analizate în detaliu cu 

Zplots. Graficele demonstrează că o atentă construcţie, măsurători şi reglaje pot contribui la o corectă 
funcţionare, evitarea interferenţelor şi performanţe ridicate cu resurse relativ modeste. 

Cristian Colonati YO4UQ  
 

 

http://www.radioamator.ro/articole/files/705/csv_and_png_files.rar

