
Evaluarea antenelor filare  
SKY Wire Loop și Delta Loop orizontală. 
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Programul și documentația descărcate 

Aici este  setup executabilul 



Generarea programului 4NEC2 

Rezultatul generării 
În discul  C: 



ICON-uri poziționate automat pe 
ecran după generarea 

programului. 

 

 

 

 

 

Săgeata indică programul principal 
executabil. 

 

 

  



Apariția ferestrelor la prima lansare a programului 4NEC2 
(Antena Example1.nec se auto lansează din subfolderul “models” ) 



Setări inițiale 
 

Pentru simularea funcționării unei 
antene noi este necesară activarea 
unui editor care să preia parametrii 
constructivi, condițiile de teren și 
dorințele radio ale operatorului. 

 

4NEC2 oferă pentru introducerea 
datelor mai multe variante de editor 
sub formele de unor descrieri 
geometrice, sub forma de text sau 
tabelare. 

 

Cea mai simplă și sugestivă este cea 
selectată în figura alăturată  

NEC editor (new)   

care asigură intoducerea spațială a 
coordonatelor antenei propuse de 
analizat într-un sistem de 
coordonate cartezian în trei 
dimensiuni X, Y, Z. 



Deschiderea fișierului de 
parametrii constructivi 

pentru antenele existente din 
folderul “models” sau pentru 
o antenă nouă cu datele unui 
proiect introduse și salvate cu 

meniul Edit. 
 

 

Deschiderea se face simplu 
cu meniul: 

 File > Open 4NEC2 in/out 
file 

care deschide subfolderul 
“models” de unde se poate 
selecționa datele unei 
antene existente sau cele 
salvate din proiectul 
propriu. 

 

 



“4NEC2 > models” 
subfolderul care conține o 
multitudine de exemple 

pentru analiza unor antene 
uzuale. 

 

Se observă marcat fișierul de date 
Example1.nec cu care a pornit 
programul 4NEC2 la prima sa 
lansare. 

 

In oferta aplicației sunt pachete de 
exemple pentru antene filare, 
verticale, directive, multiband de HF 
și VHF precum și pentru antene 
exotice cum ar fi cele fractal. 

 

Pentru cei preocupati de 
funcționarea antenelor aceste 
exemple pot fi o bună orientare în 
evaluarea propriilor realizări sau la 
conceperea unor antene adaptate 
amplasamentelor proprii. 
 

 



Accesul către formularul de 
date în care se comunică 

aplicației parametrii 
dimensionali și ambientali ai 

unei noi antene. 
 

 

Trimiterea către formularul de 
editare a datelor constructive 
pentru o antenă deja construită 
pentru care dorim să verificăm 
parametrii de funcționare sau 
pentru o antenă nouă pe care 
dorim să o construim în 
amplasamentul nostru se face cu: 

 

Edit > Input (.nec) file 

 

A nu se uita setarea inițială pe  

NEC Editor (new) 



Formularul pentru editarea 
datelor necesare pentru 

analiza sau simularea 
funcționării antenelor. 

 

Formularul de editare se deschide 
inițial cu datele din “models” 
pentru antena Example1.nec. 

 

Notă: aplicația 4NEC2 ține minte 
totdeauna ultima accesare a unui 
fișier de date și se deschide de 
fiecare dată cu acesta până când 
nu selectam altul. 

 

Pentru introducerea unor date 
într-un fișier nou se face File > 
New și se deschide o fila de 
editare goală. 



Formularul Edit 

O scurtă descriere a unei linii de formular: 
- Câmpul Type poate selecta datele pentru 

mai multe forme geometrice: wire (fir), 
helix (spiral) sau exprimări unghiulare în 
radiani. Mai oferă posibilitatea unor 
manevre de copiere, rotație, oglindire. Ne 
limităm la forma wire. 

- Câmpul Tag este numărul unui segment de 
antenă filară: o latură, un braț, fizic un fir 
metalic care are un început și sfărșit, 
puncte dimensionale ce pot fi 
caracterizate fiecare prin coordonatele 
X,Y,Z exprimate în metrii. 

- X1 și Y1 sunt coordonatele în plan 
orizontal față de origine pe axele x și y 
exprimate în metrii ale punctului de 
început al unui segment 

- Z1 este înălțimea față de sol tot în metrii. 
- X2 și Y2 idem pentru punctul de sfârșit al 

aceluiași segment. 
- Z2 înălțimea față de sol a punctului 

terminal al segmentului. 
- Radius este raza firului exprimată tot în 

metrii. De exemplu un fir diametru 4mm 
are raza 0,002m. 

- Pentru fiecare segment fizic al unei antene 
(Tag) apare în formularul Edit un rând de 
date. 

O mențiune specială pentru câmpul Segs: 
Valoarea numerică a câmpului Segs 

 semnifică numărul de segmente de calcul 
în care este  împărțită o latură sau un braț fizic,  
elementul radiant, asfel încât algoritmii de calcul 
cu aproximații succesive să funcționeze corect. 

(vezi biblio [3] 6.1) 



Prezentarea SKY Wire Loop în Antenna BOOK 



Antena SKY Wire LOOP orizontală 

pe segmentul 51 



Adevărul despre SKY Wire Loop orizontal. 

Antena SKY Wire este descrisã în ARRL Antenna BOOK  Ed.18 pag. 5-16 / 5-18 si a fost realizatã si utilizatã de 
YO4UQ între anii 2000 - 2005. 

 

1. Antena SKY Loop este reprezentatã într-un sistem de coordonate carteziene X,Y,Z 

2. Coordonatele Z sunt perpendiculare pe planul antenei si Z=0 este pãmântul. 

3. Antena are lungimea totalã de 84 de metrii, adicã 21m pe fiecare laturã (Tag). 

4. Antena este alimentatã la unul din colturi (N2) unde se vor evidentia SWR, RL, Z, s.a. 

5. Fiecare laturã este un Tag constituit din 50 de segmente, elementele de calcul. 

6. Tag-ul N1 are 51 de segmente, sursa de alimentare fiind pe segmentul 51 și pentru comparație pe 
26. 

7. Distanta între planul antenei si pãmânt a fost luatã de 12m (cfm. realizãrii practice). 

8. În fereastra Geometry s-a respectat secventa Tag-urilor N1 - N2 - N3 - N4 - N1. 

9. Coordonatele colturilor antenei Xn, Yn, sunt determinate cu + sau - fatã de origine. 

10. Coordonatele terminale ale unui Tag trebuie sã fie cele de început ale urmãtorului. 

11. Toate dimensiunile aplicatiei sunt setate la generare în metrii. 

12. Tot în metrii (cu zecimale) se exprimã si raza sârmei din care este construită antena. 

13. Toti acesti parametrii se regãsesc în fereastra de editare a aplicatiei 4NEC2. 

14. Analiza performantelor acestei antene cu emulatorul 4NEC2 poate sã ofere o imagine corectã 
asupra parametrilor caracteristici. 
 



Antena reală “SKY Wire Loop” de 84m instalată într-o intersecție din Brăila. (an 2000) 
- Săgețile galbene arată cei 4 stâlpi de iluminat din intersecție. 

- Săgeata verticală este la una din cele 4 console care au asigurat perimetrul optim. 
- Săgețile roșii arată firul antenei pe două din cele 4 laturi. (fir mai puțin vizibil) 



Coordonatele geometriei 
antenei 

SKY Wire LOOP în fereastra Edit 
a programului 4NEC2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform schiței antenei, având 
coordonatele colțurilor N1,N2,N3 și N4 față 
de origine, se încarcă tabloul Edit cu datele 
dimensiunilor antenei.  
- Latura este de 21m și perimetrul de 84m. 
- Raza firului de cupru este de 

2mm=0,002m 
- Înălțimea antenei față pământ 12m. 
- Numărul de segmente de calcul pe 3 

laturi (Tag) este de 50 iar pe latura de 
alimentare este de 51. 

- Analizăm 2 variante de alimentare pe 
seg.51 pecum și pe seg.26 la mijlocul unei 
laturi. 



Alimentarea și încărcarea 
geometriei antenei 

SKY Wire LOOP în fereastra 
Edit 

 

În tabul Source/Load al ferestrei de Edit se 
setează sursa de tensiune standard in câmpul 
Type pe segmentul 51 al Tag-ului 1 (adică la 
un colț al primei laturi a antenei). 

Pentru analiza variantei de alimentare pe 
mijlocul aceleiași laturi segmentul are 
numărul 26. 

- Sursă cu componentă de tensiune reală 1 
și imaginar j0. 

-  Segmentele sunt decupări simbolice care 
fac parte din algoritmii de calcul ai 
aplicației. 

- Un număr mai mare de segmente pe 
fiecare Tag aduce un plus de precizie dar 
consumă mai multe resurse de calcul și 
durata de elaborarea a soluțiilor este mai 
mare. 

- În subfereastra  Load(s) în câmpul Type se 
poate alege tipul de încărcare: conductor, 
conductor izolat, trap, LC serie, Z, RLC serie 
sau paralel, ș.a. 

- Câmpul Cond(s) poate fi de Cu, Al diferite 
calități, Bronz, Oțel, izolatori, ș.a. 



Frecvența și calitatea solului 
în simularea funcționării 

antenei 
SKY Wire LOOP. 

 
Pentru tabul Freq/Ground din fereastra 
Edit sunt aleși pentru o simulare simplă 
numai următorii parametrii: 
 
- Frequency (MHz) – Ex: oricare de la 3,5 

la 28 
 

- Environment: 
 Real ground (sau alt tip 
funcție de condițiile locale). O categorie 
specială este definirea de Free Space 
(spațiu liber) în care solul și calitățile sale 
sunt ignorate. 

 
- Main ground – se poate alege: 
 Calitatea solului de la umed, 
mediu, uscat sau chiar sărat; pădure, sol 
de munte sau stâncă. Coordonata Z – 
înălțimea față de sol poate fi simulată în 
diverse variante de calcul și se poate 
evalua influența acestuia asupra 
parametrilor de funcționare ai antenei. 
-  Apasă butonul GENERARE 

GENERARE 



 
 
 

Generarea parametrilor 
antenei 

 

- Prin  apăsarea butonului GENERARE 
din fereastra Edit, în fereastra Main 
se duce numele fișierului de date și 
frecvența de generare. 

 

- În fereastra care se deschide 
Generate (F7) selectăm generarea 
câmpului EM depărtat (Far Field 
pattern) cu  componentele sale de 
polarizare verticală (Ver), 
orizonatală (Hor) sau ambele (Full). 
Obișnuit Full. 

  

- Se poate apăsa din nou pe butonul 
Generate din fereastra Main sau pe 
tasta F7 pentru o nouă generare cu 
aceleași date. 

 

- Rezoluția de afișare implicită este de 
5 grade. Să vedem ce se afișează!? 

Butonul de generare 
APĂSAȚI 

Selectați și generați 



Primele ferestre ca rezultat al generării 

1 Parametrii calculați 2 Structura geometrică 3 Imaginea pattern-ului V și H 

Seg 51 
structura 

Sol cota zero Z=0m 

Z=12m 



Selecția imaginilor câmpului 
EM depărtat. 

 

- În fereastra Pattern (F4) tabul Far field 
se vor selecta câmpurile marcate în 
imaginea alăturată. Cu click. 

 

- Se pot selecta și deselecta câmpurile 

      Show both hor/ver sau Vertical plane 

     pentru a vizualiza una sau alta din cele  

     două opțiuni. Cu click. 

 

- Dacă fereastra Pattern (F4) este 
selctată (cu click) atunci prin apăsarea 
tastei SPACE din tastatură se modifică 
și unii parametrii ai imaginilor din  
fereastra Pattern pentru Vertical plan și 
Orizontal plan. 

 

- În fereastra Geometry (F3) se 
generează o imagine tridimensională a 
celor două câmpuri V și H. Prin 
apăsarea tastei SPACE cu F4 selectat în 
F3 imaginea se comută între V și H. 

 

Selecția ferestrei Pattern (F4) 



Radiația în plan Vertical 

 

- Prin selecția ferestrei cu tasta F3 sau cu 
un click la partea superioara se afișează 
structura câmpului cu polarizare 
verticală. 

 

- În feresatra Pattern (F4) au fost 
marcate elementele principale ale 
radiației.  

- Elevația Theta de 45 de grade (max. 
Gain) și 

- Azimutul Phi de 225 de grade, la care 
cele două categorii de radiație sunt 
maxime. 

 

- Dacă s-a făcut selecția ferestrei 
Geomerty (F3), mai apoi, prin apăsarea 
succesivă a tastei SPACE din keyboard 
se va schimba circular imaginea 
structurii de radiație din V în H și apoi 
în Tot gain. 

 

- Aceste schimbări sunt prezentate în 
slid-urile următoare. 

 

Selecție F3 



Radiația în plan orizontal 

 

 

- Fără prea multe comentarii este 
prezentată imaginea radiației în plan 
orizonatal. 

 

- În fereastra Pattern (F4) sunt 
marcate ungiurile de radiație 
maximă în cele două planuri. 

 

- În fereastra Pattern este figurată cu 
linie roșie secțiunea de câmp maxim 
orizontal din imaginea 
tridimensională a câmpului. 

 

- Gradația azimutală a cercului de 
radiație este între 0 grade și 360 de 
grade. 



Imaginea radiației totale V + 
H 

Tot gain 

 

- Așa cum a fost menționat anterior 
prin selecția feretrei Geometry și 
apăsarea succesivă a tastei SPACE 
din keyboard se obține imaginea 
câștigului total al antenei și 
imaginea orientată a acestui vector. 

 

- Parametrii vectorului maxim total 
sunt pentru elevația de 80 de garade 
și azimutul de 280 de garde 
menționați în fereasra Geometry. 

 

- Atențiune!! Prin mișcarea cursorului  
cu click stânga apăsat în fereastra 
Geometry se poate vizualiza 
imaginea tridimensională din toate 
unghiurile dorite. Se rotește în toate 
palanurile. 



Selecția unei imagini colorate 
cu opțiune ARRL pentru 
pattern-ul unei antene 

 

 

 

 

- Selectați din fereastra Geometry 
tab-ul Far-field și de aici opțiunea 
Gain as color. 

 

- Se obține imediat imaginea 
tridimensională colorată a pattern-
ului antenei. 

 

- De la albastru la roșu semnificația 
este de creștre a câștigului. 

 



Imaginea tridimensională 
color a pattern-ului antenei  

SKY Wire Loop  
în banda de 7.1 MHz  

cu alimentare la unul din 
colțuri  

 

 

 

 

- În mod similar cu imaginea gri a 
pattern-ului, imaginea colorată 
poate fi manevrată cu mausul ținând 
apăsat click stânga și mișcând 
mausul în planul ferestrei Gometry. 

 

- Imaginea cea mai sugestivă este a 
celei de total gain. 



Fereastra Viewer (F9) 

- Pentru o imagine 
tridimensională cu 
vizualizarea suprafeței 
închise a pattern-ulul (ARRL 
Style), suprafață de gen 
balon se activează fereastra 
Viewer (F9). 

 

- Activarea se face cu butonul 
de meniu 3D. 

 

- Din meniul ferestrei Viewer 
se aleg opțiunile Axis, 
Ground, Multicolor și ARRL 
Style. Puteți alege și altele ca 
variante la cea propusă. 

 

- Rezultatul pentru antena 
analizată se vede în slide-ul 
următor. 



Imaginea Pattern 
în ARRL Style 

 

- O imagine sugestivă, 
calitativă și cantitativă, 
care emulează o 
comparație față de 
antena punctiformă 
ideală în dBi. 

- Se pot alege vizualizări 
și pentru Ver-gain, Hor-
gain, E(theta) sau E(phi). 

- Cu mausul click stânga 
apăsat și plimbat pe 
imagine aceasata se 
poate analiza din toate 
unghiurile dorite. 

- Cu funcțiunea de 
“zoom” din fereastră 
imaginea se poate 
micșora sau mări după 
dorință. 

Câștigul în dBi funcție de culoare 



Vizualizări de “FAMILIE”  
pentru 4 ferestre 

semnificative  
în benzile de unde scurte  

3,5MHz la 30MHz. 

 

 

 

 

 

- Frecvența de 3,6 MHz cu ferestrele 
de: 

- Main (F2) 

- Geometry (F3) 

- Pattern (F4) 

- Viewer (F9) 



Frecvența de 7,1MHz 
 

 

 

 

 

 

 

- Frecvența de 7,1 MHz cu ferestrele 
de: 

- Main (F2) 

- Geometry (F3) 

- Pattern (F4) 

- Viewer (F9) 



Frecvența de 10,1MHz 
 

 

 

 

 

- Frecvența de 10,1 MHz cu ferestrele 
de: 

- Main (F2) 

- Geometry (F3) 

- Pattern (F4) 

- Viewer (F9) 



Frecvența de 14 MHz 
 

 

 

 

 

 

- Frecvența de 14 MHz cu ferestrele 
de: 

- Main (F2) 

- Geometry (F3) 

- Pattern (F4) 

- Viewer (F9) 



Frecvența de 14,2 MHz 
pentru antena în spațiul 

liber (neglijând solul) 
 

O varintă de simulare interesantă! 

 

- Frecvența de 14,2 MHz cu ferestrele 
de: 

- Main (F2) 

- Geometry (F3) 

- Pattern (F4) 

- Viewer (F9) 

Pentru antena amplasată în spațiul 
liber fără influență din partea 
pământului, a solului real. 

 

- Se observă o modificare substanțială 
a diagramei de radiație precum și 
valorile pentru parametrii calculați. 



Frecvența de 18,1 
MHz 

 

 

 

 

 

 

 

- Frecvența de 18,1 MHz cu ferestrele 
de: 

- Main (F2) 

- Geometry (F3) 

- Pattern (F4) 

- Viewer (F9) 



Frecvența de 21,2 
MHz 

 

 

 

 

 

 

- Frecvența de 21,2 MHz cu ferestrele 
de: 

- Main (F2) 

- Geometry (F3) 

- Pattern (F4) 

- Viewer (F9) 



Frecvența de 25 MHz 
 

 

 

 

 

 

- Frecvența de 25 MHz cu ferestrele 
de: 

- Main (F2) 

- Geometry (F3) 

- Pattern (F4) 

- Viewer (F9) 



Frecvența de 28,5 
MHz 

 

 

 

 

 

 

 

- Frecvența de 28,5 MHz cu ferestrele 
de: 

- Main (F2) 

- Geometry (F3) 

- Pattern (F4) 

- Viewer (F9) 



Selacția parametrilor 
pentru 

graficul SWR și RL  
al antenei SKY Wire 

multiband între 3 și 29 
MHz 

 

- În fereastra Generate (F7) selectăm 
Frequency sweep pentru planul 
vertical al radiației. 

 

- Rezoluția eșantionării rămâne la 5 
grade. 

 

- Intervalul de frecvențe baleiat este 
între 3 MHz la 29 MHz cu un pas de 
0,2 MHz 

 

- Se apasă butonul Generate și apare 
graficul din slide-ul următor. 



Graficul SWR și RL pentu antena SKY Wire de 84 metrii 
între 3 și 30 MHz 



Sinteza parametrilor electrici pentru SKY Wire Loop 
la frecvențele alese pentru generare 



SWR și RL în 7 
MHz 
 
- S-a mărit rezoluția de 

eșantionare și s-a 
redus intervalul pentru 
cel mai bun SWR 
obținut în multiband, 
adică pentru cel din 
banda de 7MHz. 

- Se observă cea mai 
bună frecvență și cel 
mai bun raport de 
unde staționare la 
7,39MHz cu 1,98 SWR. 

- Putem constata ca 
antena este puțin mai 
scurtă decât trebuie 
fiindcă toate 
frecvențele sunt puțin 
mai sus decât benzile 
de amator. 

- Acesta este unul din 
avantajele simulării 
unei antene. Ne putem 
da seama de 
performanțe și 
parametrii de 
funcționare înainte să 
o realizăm fizic. 



Diagrama Smith oferită de 4NEC2 pentru SWR minim în 7,39 MHz 



Rezistența R,  
Reactanța X,  

Impedanța Z și  
Faza Ph  

pentru cel mai bun SWR în 
frecvența de 3,65 MHz 

 

 

- Dacă dăm o nouă eșantionare 
pentru intervalul de frecvențe 3 la 4 
MHz și alegem din fereastra 
/Gain/SWR/Impedance (F5) 
opțiunea Impedance obținem 
curbele parametrilor electrici ai 
antenei la frecvența aleasă și putem 
face analiza acestora. 

 

- În 3,65 MHz antena are: 

- R=123 ohmi 

- X=-16 ohmi (capacitiv) 

- Z=124 ohmi 

- Ph=-7,5 

 



Salvarea fișierului cu datele 
de intrare în aplicația 4NEC2  

pentru antena SKY Wire Loop 
84m 

 

- Salvarea fișierului cu care am lucrat ultima 
dată se face cu File > Save As și se dă un 
nume sugestiv. 

 

- De reținut că dintre schimbările care s-au 
făcut în tabii Geometry, Source sau 
Freq/Ground a fost memorată numai 
ultima setare a parametrilor înainte de 
salvare. 

 

- Pentru familiarizarea cu aplicația și testări 
succesive simple, pentru schimbarea 
parametrilor constructivi și funcționali 
folosiți ca date de intrare se utilizează  tab-
urile Geometry, Source/Load și 
Freq/Ground. 

 

- Cu tabul Symbol din fereastra Edit se poate 
intra în definirea unuor parametrii variabili 
și se poate lansa funcțiunea de optimizare.  
Pentru detalii mergeți în cartea lui Florin 
YO8CRZ  - RADIOTEHNICĂ Teoretică și 
Practică pag. 138 cap 6.11. 


