
PARTEA 3-a 
 

ANTENA DELTA LOOP ORIZONTALĂ 

Analiza cu ajutorul programului 4NEC2 a unei antene similare cu SKY 
Wire Loop  

ancorată mai simplu în numai trei puncte. 
 

Perimetrul de 84m înălțimea de 15m  
Alimentare comparativă la vârf și la mijlocul unui Tag. 



Schița antenei Delta LOOP orizontală. 
cu alimentarea în Tag3 segmentul 1 
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Parametrii geometrici ai 
antenei 

Delta LOOP orizontală 

- Antena are numai 3 laturi fiecare de 
câte 28 de metrii. 

- În tabul Geometry sunt date 
coordonatele nodurilor antenei N1, 
N2 și N3. 

- Secvența nodurilor și a Tag-urilor 
este N1 > N2 > N3 

- Se observă că s-a păstrat numărul 
de segmente fictive de calcul pentru 
fiecare Tag de 50 și pe cel de 
alimentare de 51. 

- Înălțimea antenei Z a fost aleasă la 
15 metrii. 

- Raza conductorului a fost păstrata la 
2mm. 

- În slide-uri sunt prezentate 
comparativ diagramele de radiație 
cu alimentarea care s-a făcut 
alternativ la unul din vărfurile 
antenei și apoi la mijlocul unui Tag 
pentru fiecare frecvență. 

- Pentru economie de spațiu nu au 
mai fost prezentate și tabu-rile de 
selecție a sursei și a modificării 
frecvențelor de analiză ci numai 
diagramele Tot-gain. 



Alimentarea antenei pe  
Seg1 din Tag3 

 

- Ca exemplu s-a modificat 
alimentarea pe segmentul 1 al Tag3.  

 

- Antena este perfect simetrică și 
alimentarea se poate muta pe 
oricare Tag declarat cu 51 de 
segmente de calcul pe segmentul 1 
sau 51 și rezultatele de calcul vor fi 
identice. 

 

- De asemenea pentru alimentarea la 
centru pe un Tag cu 51 de segmente 
este făcută pe segmentul 26 
(25+1+25) 

 

- Numărul de segmente de calcul 
poate fi marit și precizia poate 
crește dar și timpul de calcul se 
mărește. Pentru calculatoarele 
moderne cu procesoare puternice și 
viteză mare mărirea numărului de 
segmente nu mai este o problemă 
deosebită atunci când se fac calcule 
pentru antenele simple. 



Tabul Freq/Ground pentru 
antena Delta LOOP 

orizontală. 

 

- O alegere de exemplu este dată 
pentru frecvența de 14,2MHz și un 
sol real de calitate conductivă 
moderată, un sol mediu. 

- Este de remarcat că nu am construit 
acestă antenă dar în drumurile mele 
la Focșani am văzut-o (cu mulți ani 
în urmă) suspendată între două 
blocuri cu multe niveluri (cred că 8) 
peste una din arterele principale ale 
municipiului. Era antena prietenului 
nostru YO4CWI –Sile. 

- Această antenă a fost descrisă în 
decursul timpului în mai multe 
publicații din străinătate și din țară. 

- După cum se va observa din calculul 
parametrilor electrici antena are 
nevoie de un tuner deoarece 
impedanța de intrare variză în limite 
relativ largi cu frecvențele de lucru. 



Familia diagramelor de 
radiație pentru banda de 14,2 

MHz  
și total gain V+H 

 

 

- Pentru un exemplu imediat a 
fost aleasă frecvența de 
14,2MHz cu alimetare la vârf 
pentru pattern-ul radiației 
totale. 

 

- În fereastra Viewer au fost 
selecate opțiunile multicolor și 
Total gain. 

 

- În continuare sunt prezentate în 
slide-uri diagramele de radiație 
separat pentru polarizarea 
verticală V și pentru cea 
orizonatală H. 



Radiația orizontală a antenei  
Delta LOOP 



Radiația verticală a antenei  
Delta LOOP 



Rapotul de unde staționare  
SWR și pierderile de retur RL 
la frecvența de rezonanță de  

14,450 MHz 

 

- O eșantionare între 13 și 15 MHz ne 
arată unde este frecvența de rezonanță 
pentru antena Delta LOOP. 

 

- Parametrii electrici la frecvența de 
14450 kHz sunt de 4,67:1 pentru SWR 
și 3,77 pentru RL. 

 

- Cu acest slide s-a închiat 
exemplificarea funcționării antenai 
Delta LOOP în banda de 14 MHz.  

 

- Se vor vizualiza diagramele de radiație 
și în celelalte frecvențe alternativ 
pentru alimentarea la vârf și 
alimentarea la mijlocul unei laturi 
(Tag). 

 

 



Antena Delta LOOP 3,6 MHz 
alimentată la mijlocul unei 

laturi. 



Antena Delta LOOP 3,6 MHz  
alimentată la vârf 



Antena Delta LOOP 7,1 
MHz alimentată la mijlocul 

unei laturi. 



Antena Delta LOOP 7,1 MHz  
alimentată la vârf 



Antena Delta LOOP 14,2 MHz 
alimentată la mijlocul unei 

laturi. 



Antena Delta LOOP 14,2 MHz  
alimentată la vârf 



Antena Delta LOOP 21,2 MHz 
alimentată la mijlocul unei 
laturi. 



Antena Delta LOOP 21,2 MHz  
alimentată la vârf 



Antena Delta LOOP 28,5 MHz 
alimentată la mijlocul unei 

laturi. 



Antena Delta LOOP 28,5 MHz  
alimentată la vârf 



SWR și RL eșantionat în banda 3 la 28,5 MHz 



Detaliile pentru Rs și Z în punctele de minim ale benzii 
de frecvențe de la 3 la 28,5 MHz 



Câteva cuvinte la sfârșit 
- Prezenta expunere nu a fost făcută pentru experții în calculatoare sau în utilizarea unor programe 

complexe ci a fost făcută pentru cei care doresc să-și îmbunătățescă performanțele și să afle adevărul 
despre antenele filare simple, cu un instrument performant de evaluare, programul 4NEC2. 

- Dacă urmăriți cu atenție pașii prezentați în expunere veți constata că 4NEC2 este foarte simplu atunci 
când acordați un minimum de atenție introducerii datelor inițiale de calcul, în special definirea geometriei 
antenei. Restul este o setare de parametrii  pe care dorți să-i aflați și o activare de butoane. 

- Pentru cele două antene analizate SKY Wire Loop, Delta Loop și în general pentru antenele LOOP filare 
există o documentație foarte bogată pe Internet. Sunt considerații teoretice, realizări practice precum și 
măsurători. 

- Obiectivul principal al expunerii nu a fost prezentarea celor două antene, care au și ele “șarmul” lor, ci o 
introducere cât mai prietenoasă în mecanismele de simulare cu programul 4NEC2. Au fost baleiate cele 
mai simple elemente introductive și setări pentru familiarizarea cu valențele programului. Programul 
4NEC2 are mult mai multe opțiuni și posibilități de modelare pentru antene complexe. Se pot alege unele 
exemple din folderul “models”. 

- Personal am lucrat cu antena SKY Wire Loop aproape 5 ani am fost mulțumit de performanțele sale și mai 
ales că prin amplasarea ei și măsurile suplimentare de eliminare TVI și RFI am putut evita în totalitate 
perturbațiile de proximitate. Am lucrat cu un loop similar ca lungime de perimetru dar cu forma unui 
poligon convex total neregulat, în portabil,  ancorat de vegetația din zonă, în masivul Făgăraș pe valea 
pârâului Viștea.  

- Dacă ați reușit să parcurgeți singuri o simulare ON LINE cu 4NEC2 activat, pentru exemplele date în 
expunere, vă propun să micșorați la jumătate dimensiunile celor două antene (practic perimetrul devine 
activ pentru benzile de 40 la 10metri) și să încercați urmărind aceiași pași să vedeți performanțele de 
radiație. 

- Acum, după mulți ani, am văzut cu ajutorul lui 4NEC2 cum funcționează de fapt aceste antene. Nu pot 
decăt să vă urez spor la treabă și propagare bună. Nu ezitați să folosiți 4NEC2 ... Chiar o să vă placă! 

 

 


