
Evaluarea antenelor SKY Wire Loop și Delta Loop orizontal. 
Prezentarea “pas cu pas” a programului de simulare 4NEC2. 

        Cristian Colonati YO4UQ 

Mulți dintre prietenii și colegii noștrii de “hobby” ar fi curioși și ar dori să știe cum 

funcționează antenele filare simple pe care le folosesc. Alții poate că își doresc să 

experimenteze antene noi adaptate ambientului și dimensiunilor spațiului de care dispun. În 

afara capitolului 6.9 din cartea “RADIOTEHNICĂ” a lui Florin YO8CRZ, nu îmi aduc aminte să fi 

văzut până acum o expunere sistematică , simplă, care să vină în ajutorul celor care doresc să 

evalueze o antenă filară existentă sau să determine înainte de construcția ei fizică parametrii 

de funcționare ai unei antene noi. 

Cineva îmi spunea că programul 4NEC2 este complicat și ar fi mai bine să ne referim la ceva mai simplu. 

După cum vom vedea și programul 4NEC2 poate începe cu evaluarea unor construcții simple iar pe măsura 

creșterii îndemânării și testarea diverselor funcțiuni poate acoperii soluții din ce în ce mai complexe. 

Vom încerca să aducem în atenție două antene filare descrise cu lux de amănunte în literatura de specialitate 

și în vastele dimensiuni ale Internetului și folosite în decursul timpului și de radioamatorii din Roamânia. 

1. Antena SKY Wire Loop descrisă în mai multe ediții ale ARRL Antenna Book a cărei construcție schematică 

este prezentată alăturat. 

 
2. Antena Delta Loop orizontală prezentată în decursul timpului în diverse publicații și materiale de la noi iar 

acum și în Internet. Vezi și “Antene filare practice” G3BDQ – editată de YO3JW. 

 
Prima a fost construită și utilizată de autorul acestor rânduri între anii 2000 – 2005 și fotografia ei o vedeți 

în tutorialul .pdf anexat, iar cea de a doua am văzut-o, cu mult timp în urmă, în amplasamentul lui YO4CWI – Sile 

din Focșani, suspendată între două blocuri la mare înălțime.  



Scopul adevărat al acestei intervenții nu este neapărat promovarea acestor antene ci modul cel mai 

simplu în care se poate analiza o antenă filară existentă sau se poate proiecta o antenă nouă, înainte ca ea să fie 

construită, cu ajutorul unor instrumente software performante, programele de simulare.  

Fiindcă “drumul cunoscut este cel mai scurt” vom face prezentarea “pas cu pas”, sub forma unui tutorial 

comentat, analiza celor două antene cu ajutorul programului 4NEC2. Ca să lucrați pentru început cu 4NEC2 pentru 

antene filare simple este foarte ușor. Câteva explicații banale care să ajute la înțelegerea principiilor de 

comunicare către program a datelor esențiale de intrare. Pentru început este modul cel mai simplu de introducere 

date. 

1. Cred că fiecare știe ce este lungime (X), lățime (Y) și înălțime (Z) într-un sistem de coordonate 

cartezian. După cum veți vedea în tutorial va trebui să introduceți formatul geometric al antenei prin 

coordonatele X, Y și Z exprimate în metrii pentru fiecare punct de început și de sfârșit al fiecărui 

element radiant al antenei (latură, lungime de fir). În 4NEC2 un element radiant se numește “Tag”. 

2. Se introduc coordonatele de la capetele primului element. Coordonatele de la sfârșitul primului 

element devin coordonatele de început al celui de al doilea element, ș.a.m.d. dacă elemetele (laturile, 

tagurile) sunt conectate electric. Continuați introducerea pe câte un rând, secvențial, a coordonatelor 

fiecărui Tag. Un câmp dintr-o linie este rezervat pentru raza conductorului exprimată în metrii.        

Atențiune să nu vă păcăliți!! D = 4mm = 0,002m este raza. 

3. Fiecare tag este împărțit fictiv, conform algoritmilor de calcul, într-un număr de segmente care se 

declară într-un câmp “Segs” din formularul de geometrie al antenei. De probă luați numărul de 

segmente între 50 și 100. Un număr mai mare mărește precizia de calcul dar mărește și timpul de 

calcul al PC. La antenele filare simple numărul de segmente pe fiecare “Tag” poate fi și mai mic. 

4. Într-o nouă fereastră “Source/Load”se cere să puneți o sursă de tensiune de alimentare pe un 

segment din cele numerotate (bifați “Show source”) și eventual materialul din care este confecționată 

antena, firul (bifați “Show load”). Conductorul implicit este ideal, fără să bifați nimic. 

5. Pe o a treia fereastră “Freq/Ground” se alege frecvența pentru care doriți să faceți simularea și tipul 

de sol. Tipul de sol influențează în mod substanțial parametrii de funcționare ai antenei. 

Asta este tot! Restul se rezumă la apăsarea cu click pe câteva butoane și opțiuni funcție de dorințele dvs. 

Nu ezitați să încercați, vă puteți imagina o antenă oricât de bizară, programul 4NEC2 vă va răspunde la dorința dvs. 

cu parametrii calculați și vă va avertiza dacă greșiți flagrant. Un sfat simplu: faceți mai întâi o schiță de mână cu 

structura antenei și puneți cotele X, Y și Z în metrii pentru fiecare punct al fiecărui Tag ca să fiți siguri că structura 

generată de 4NEC2 corespunde cu schița și dorința dvs. 

Programul 4NEC2 cred că va apropia mai mulți dintre colegii noștrii spre utilizarea unor instrumente 

performante , gratuite, cu care să-și îmbunătățească performanțele.  

Cele două antene analizate în tutorial fac parte din categoria antenelor filare buclă cu perimetrul λ pentru 

banda de 80 de metrii. Dacă apreciați tutorialul și aveți disponibilitatea să-l testați găsiți anexate fișierele și pentru 

antenele buclă pentru banda de 40 de metrii cu care puteți să dezvoltați singuri evaluările acestor modele de 

antene. 

Sunt anexate în site-ul http://frr.org.ro/documentatii toate detaliile și Tutorialul 4NEC2 – partea 1. 

 Prezentul materialul „Prezentarea “pas cu pas” a programului de simulare 4NEC2” în format .pdf. 

 Tutorial 4NEC2 despre SKY Wire Loop și Delta Loop orizontal. ( .pdf din MS Power Point 2010) 

 Fișierul de date pentru SKY Wire Loop = SKY_2x10m_corect_new (fișier .nec) pentru banda de 80m 

 Fișierul de date pentru Delta Loop = Delta_Loop1_new (fișier .nec) pentru banda de 80m 

 Fișierul de date pentru SKY Wire = SKY_Loop_40m (fișier .nec) pentru banda de 40m 

 Fișierul de date pentru Delta Loop = Delta_Loop_40m (fișier .nec) pentru banda de 40m 

 Programul 4NEC2 executabil și fișierele anexe 4NEC2zip în format compresat .rar 

http://frr.org.ro/documentatii

