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1. Considerații generale. 

Recent Federația Română de Radioamatorism și ANCOM au convenit ca și în YO să se înceapă testele 

de comunicații și propagare pe teritoriul României în banda de 5 MHz. Ca și în multe alte state ale lumii banda 

de 5 MHz va fi momentan destinată comunicațiilor de urgență. Probabil că în timp ea va putea fi folosită și ca 

bandă de trafic obișnuit. De regulă acum sunt agreeate și recomandate emisiunile digitale de bandă îngustă. 

Nu încerc să dezvolt acest subiect dar invit pe cei interesați să viziteze sit-ul http://hflink.com/5mhz pentru 

detalii. 

Ținând cont de evoluția ciclului solar 24, banda de 5 MHz s-ar putea să devină o bandă interesantă în 

următorii 10 ÷ 15 ani când propagarea în benzile superioare se ”stinge”.  

Alte câteva motive mă îndeamnă să fiu optimist în vederea alocării 

benzii de 5 MHz în folosul serviciului de amator: 

- Presiunea comunității radioamatorilor din întreaga lume prin 

IARU către ITU și conferințele WARC. 

- Presiunea fabricanților de echipamente și materiale radio 

pentru acest nou segment de utilizatori, precum și 

- Migrația masivă a comunicațiilor industriale și de bussines în 

frecvențele ultra înalte și pe fibră optică. 

În România, pentru experimentări, s-a alocat provizoriu o bandă de 3 kHz (5.362,5 ÷ 4.365,5 kHz) cu 

recomandarea unor moduri de lucru digitale. Indiferent de modurile de lucru și puterile aprobate (inclusiv cu 

limitele de EIRP – Equivalent Isotropically Radiated Power, de 15watt pentru ITU Reg.1) acest nou segment de 

frecvențe va avea nevoie de antene. Ca la orice început vom încerca să propunem un pachet de antene filare 

simple și ieftine cu o orientare majoră către o dimensionare pentru spații relativ reduse. Credem că în acest fel 

putem oferi soluții de lucru și celor care nu au spații suficiente, în special în aglomerările urbane. 

2. Despre proiecte. 

Cu ajutorul programului de simulare 4NEC2 sau propus următoarele variante de antene: 

- 5MHz_Dipol_Simplu 

- 5MHz_Dipol_Inductiv 

- 5MHz_InvV_Simplu 

- 5MHz_InvV_Inductiv 

- 5MHz_U_15µH_10µH_25µH 

http://hflink.com/5mhz


După analiza parametrilor dimensionali și de funcționare rezultați în urma simulării se poate alege 

varianta convenabilă adaptată amplasamentului și posibilităților locale. 

3. Condiții, elemente constructive și atenționări. 

- Pentru a asigura acuratețea proiectării și în scopul de a ne apropia cât mai mult de o dimensionare și o 

adpatare ideală au fost folosite elementele de analiză puse la dispoziție de 4NEC2 precum și 

funcțiunile de optimizare. 

- Pentru firul antenelor a fost ales conductor de cupru flexibil cu secțiunea de 2,5mm2 și un diametru de 

1,8mm (r=0,9mm) cu înveliș de PVC soft. Conductorul se fabrică în România la Bistrița și are codul 

H07V-K-450/750 (vezi Anexa 3). Sau orice alt conductor flexibil 2,5mmp izolat în pvc moale (soft). Dacă 

se dorește o varintă rezistentă la razele ultra violete ale soarelui se poate apela la o variantă cu un 

cablu special pentru antene filare exterioare (D=4/4,5mm) de la cunoscuta firmă Lccom din YO3. 

http://www.lccom.ro/product_info.php/cablu-pentru-dipol-112-p-484  

- Pentru suporții extensibili (poles) o sursă recomandată, dar nu obligatorie (tks YO3HFY), pe care o 

puteți vizita este la: http://www.dx-wire.de/Ing/en/fiberglass-poles/fiberglass-poles/ . Suporții sunt 

ușori, reglabili, pliabili și ușor transportabili (vezi Anexa 2). O altă soluție locală de suporți nemetalici 

este binevenită. 

- Pentru inductanțele de scurtare, funcție de valorile reieșite din proiecte, au fost date calculele 

constructive și programul on-line http://www.hamwave.com/antennas/inductance.html  cu care se 

poate calcula orice bobină. (vezi Anexa 1). 

- Un parametru imprevizibil pentru construcția practică și care poate influența parametrii de 

funcționare este calitatea solului în locația particulară de instalare. În proiectare s-a luat ca parametru 

de referință un sol de tip Real ground / Moderate cu parametrii: conductivitate 0,003 S/m și constanta 

dielectrică ε=4. 

- Frecvența de calcul pentru care s-au făcut toate optimizările a fost 5365 KHz. 

- Alimentarea antenelor se face cu un cablu coaxial RG58 (Z0=50 ohmi) și un balun 1:1 de simetrizare la 

bornele de alimentare ale antenelor. La puterile aprobate în acest moment în YO nu este nevoie de 

mai mult. Dacă se consideră necesar se pot adăuga funcție de nevoi transformatoare de RF (ex 1:2). 

- Din diagramele de radiație se observă că majoritatea soluțiilor oferă un ”pattern” NVIS, lucru care 

merită să fie testat pentru analiza propagrii și acoperirea teritoriului YO. 

- Pentru cei interesați sunt atașate, pentru fiecare antenă, toate fișierele .NEC parametrizate 

corespunzător. Se pot alege alți parametrii de optimizare funcție de: materiale, diametre, înălțimi, 

lungimi, calitate sol (mare sau munte), etc. De asemeni pentru fiecare antenă sunt atașate o suită de 

capturi de ecran cu principalele tablouri de construcție: Symbols, Geometry, Source/Load, 

Freq/Ground precum și rezultatele parametrilor electrici obținuți. 

- Înălțimea antenelor față de sol are o importanță deosebită asupra impedanței de intrare. De asemeni 

modificarea grosimii și izolației firului de cupru influențează SWR-ul. Modificarea valorilor inductanței 

de scurtare precum și a poziției acesteia pot modifica toate dimensiunile și inclusiv parametrii electrici. 

De regulă sunt necesare noi execuții de optimizare. Optimizarea s-a făcut cerând minimizarea a doi 

parametrii SWR-ul și Xin reactanța în punctul de alimentare. 

- Cine simpatizează cu 4NEC2 se poate juca cu fișierele .nec atașate. Citiți condițiile la nota finală. 

4. Proiecte. 

4.1.  Dipol simplu. 

- Principalii parametrii electrici. 

Varianta H [m] U [V] I [A] Z [ohmi] SWR Rad. eff. % 

V1 10 83,3+j0 1,2+j0.005 69,2-j3,16 1,39 66,58 

V2 3,15 76,8+j0 1,3+j0,002 58,9-j0,08 1,18 23,92 

V3 5 74,9+j0 1,34+j0,07 55,9-j2,89 1,13 39,31 

http://www.lccom.ro/product_info.php/cablu-pentru-dipol-112-p-484
http://www.dx-wire.de/Ing/en/fiberglass-poles/fiberglass-poles/
http://www.hamwave.com/antennas/inductance.html


 Se observă variația parametrilor electrici funcție de înălțimea la care este instalată antena. Radiația 

efectivă, chiar la un SWR foarte bun, scade datorită pierderilor în sol la o înățime mică. Clasica variație a 

impedanței dipolului funcție de înălțime. 

- Schița. 

- Capturile de ecran. 
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 În captura de ecran privind ”parametrii electrici” se poate observa și distribuția curentului la nivelul 

firului antenei. Programul 4NEC2 poate da mai multe informații despre o antenă și performanțele ei de 

funcționare funcție de datele concrete care i se comunică la intrarea în procesele de simulare și optimizare: 

materiale, suporți, înălțime, sol, obiecte metalice și alte antene din amplasament, etc. Toate acestea 

influențează atât parametrii electrici cât și caracteristicile de radiație: directivitate, radiație efectivă, unghiuri 
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de azimut și de elevație, ș.a. Pentru antenele simple, cu un minim de atenție la instalare, parametrii proiectați 

corespund în foarte mare măsură cu cei obținuți după realizarea efectivă. 
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4.2. Dipol inductiv. 

- Principalii parametrii electrici. 

Varianta H [m] U [V] I [A] Z [ohmi] SWR Rad. eff.% 

V1 10 71+j0 1,41+j0 50,5-j0,14 1,01 65,65 

- Schița. 

Valorile mărimilor M, L și K sunt dimensiunile fizice efective pentru conductorul utilizat în proiectare 

iar pentru inductanța L bobinajul pe suportul cilindric are lungimea de 0,1m. (vezi Anexa 1) 
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 Este interesantă de observat o comparație a parametrilor electrici între dipolul simplu și dipolul 

încărcat inductiv astfel: 

Varianta H [m] U [V] I [A] Z [ohmi] SWR Rad. eff. % 

Dipolul simplu D1 10 83,3+j0 1,2+j0.005 69,2-j3,16 1,39 66,58 

Dipolul inductiv D2 10 71+j0 1,41+j0 50,5-j0,14 1,01 65,65 

 Se constată parametrii electrici similari la cele două antene. În afara unei ușoare scăderi a radiației 

efective datorată probabil pierderilor în inductanța de scurtare și dimensiunilor efectiv mai mici, restul 

parametrilor este chiar mai bun decât la antena dipol simplă.  Câștigul este însă la dimensiuni: D1=27,86m iar 

D2=19,74m. Scurtarea de 30% este semnificativă, lucru extrem de important pentru spațiile mici de instalare. 
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4.3. Inverted V simplu. 

- Principalii parametrii electrici. 

Varianta H [m] U [V] I [A] Z [ohmi] SWR Rad. eff. % 

V1 10 78,1+j0 1,28+j0 61+j0,32 1,22 44,96 

- Schița. 
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4.4.  Inverted V inductiv. 

- Principalii parametrii electrici. 

Varianta H [m] U [V] I [A] Z [ohmi] SWR Rad. eff. % 

V1 10 66,1+j0 1,51+j0 43,7+j0,19 1,15 50,19 

V2 7,5 67,8+j0 1,47+j0 46-j0,21 1,09 32,95 

Se observă în varianta V2, pentru înălțimea de montaj la 7,5m, o diminuare substanțială a valorii radiației 

efective care s-a produs  din cauza apropierii antenei de sol și creșterii pierderilor. Dimensiunile au rămas 

efeciv aceleași și s-a făcut numai o translație pe verticală de la 10m la vârf la H=7,5m. 



- Schița. 
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 Și în acestă variantă, pentru captura de ecran privind parametrii electrici, a fost evidențiată distribuția 

curentului la nivelul firului de antenă. Se observă o distribuție  neuniformă pe lungimea antenei. Din cauza 

inductanței care scurtează fizic antena, valoarea curentului scade rapid pe segmentul terminal de conductor. 

 Capturile de ecran au fost făcute numai pentru varianta V1 la înălțimea de H=10m. 

Parametrii de optimizare, pentru minimizarea SWR și a reactanței de intrare Xin, au fost lungimile 

segmentelor de conductor K și mai ales M la o inductanță constantă de 15µH. Influența cea mai mare în 

procesul de optimizare o are segmentul terminal M. 
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 O comparație între cele două variante de Inverted V simplu și inductiv: 

Varianta H [m] U [V] I [A] Z [ohmi] SWR Rad. eff. % 

InvV simplu D1 10 78,1+j0 1,28+j0 61+j0,32 1,22 44,96 

InvV inductiv D2 10 66,1+j0 1,51+j0 43,7+j0,19 1,15 50,19 

 Brațele V-ului la varianta inductivă s-au ridicat de la sol de la 3m la 5m datorită efectului de scurtare al 

inductanței. Pierderile în sol au scăzut iar radiația efectivă a crescut cu cca. 5%. De asemeni spațiul de instalare 

s-a redus de la D1=22,26m la D2=17,16m adică cu 23%. Față de dipolul simplu dimensiunea spațiului de 

instalare se reduce și mai mult, cu 38%. 

4.5. U invers inductiv. 

- Principalii parametrii electrici. 

Varianta H [m] U [V] I [A] Z [ohmi] SWR Rad. eff. % 

V1 L=15µH 9,6 52,4+j0 1,91+j0 27,5-j0,07 1,82 53,9 

V2 L=10µH 9,96 59,9+j0 1,67+j0 35,8+j0 1,4 55,71 

V3 L=25µH 9,96 57,2+j0 1,25-j0 32,8+j0,13 1,53 59,62 

- Dimensiuni. 

Segmentul Varianta V1 Varianta V2 Varianta V3 

V vertical [m] 4,61 5,16 3,12 

L inductiv [m] 0,3 0,3 0,3 

K orizontal [m] 4,33 5,13 5,14 

S sursa [m] 0,3 0,3 0,3 

H înălțimea [m] 9,6 9,96 9,96 

T total instalare [m] 9,56 11,16 11,18 

I inductanța [µH] 15µH 10µH 25µh 

 Varianta V1 oferă cel mai mic spațiu de instalare de 9,56m redus cu 66% față de dipolul simplu și cu o 

radiație efectivă mulțumitoare de 54%. 



- Schița. 
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 Sunt utile câteva explicații despre schiță în vederea unei execuții practice corecte. Așa cum se vede în 

schiță, dimensionarea segmentelor a fost necesară pentru corecta funcționare a lui 4NEC2. Dimensiunile fizice 

ale conductorului de antenă au următoarle valori: 

- Partea orizontală din spre Balun spre partea verticală:  

 V1 L=15uH ->  0,15+K+0,1 = 0,15+4,33+0,1 = 4,58m 

 V2 L=10uH ->  0,15+K+0,1 = 0,15+5,13+0,1 = 5,38m 

 V3 L=25uH ->  0,15+K+0,1 = 0,15+5,14+0,1 = 5,39 

- urmează inductanța de 0,1m 

- segmentul orizontal de 0,1m în continuarea inductanței se păstrează iar în Anexa 5 sunt date câteva 

detalii cum se trece la partea verticală. 

- lungimea verticală V are funcție de inductanță valorile: V1 / V2 / V3 = 4,61 / 5,16 / 3,12m. 

- Capturi de ecran. 
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 Dacă analizăm parametrii electrici și în special raportul de unde staționare și impedanța acestei antene 

observăm că reactanța în puncul de alimentare este practic nulă (-j0,07) iar partea rezistivă 27,5 ohmi. 

Valoarea sugerează imediat o posibilă adaptare in punctul de alimentare cu un balun 2:1 care ar asigura un 

SWR = 27,5/25 = 1,1. Pentru un balun 2:1 este atașată documentația de realizare în Anexa 4. 
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5. Comentarii. 

Dacă se ține cont de obiectivele și condițiile speciale impuse de acest experiment pentru banda de 5 

MHz pentru testarea condițiilor de propagare în teritoriul YO aceste propuneri și evaluari de antene răspund 

unor cerițe de lucru la puteri mici, cu un pattern de gen NVIS, sunt simple și economice și încearcă să ofere 

soluții pentru spații reduse de instalare. 

Pentru antenele filare evaluate sintetizăm dimensiunile de instalare și radiația efectivă astfel: 

Antena Gabarit [m] Rad. eff. [%] Parametru 

Dipol simplu 26,86 24 ÷ 66 funcție de H 

Dipol inductiv 19,74 66 la H=10m 

InvV simplu 22,26 45 la H=10m 

InvV inductiv 17,16 33 ÷ 50 funcție de H 

U inductiv 9,56 ÷ 11,18 54 ÷ 60 funcție de L [µH] 



Se pare că alegerea unei antene U invers este una rezonabilă ca dimensiuni și performanțe. 

 La prezenta expunere avem atașate fișierele executabile cu 4NEC2 precum și capturile de ecran pentru 

antenele analizate. Cu aceste elemente cei care doresc pot evalua / optimiza și alte variante de antene adptate 

condițiilor personale, locale, de instalare. 

Un impediment major privind lucrul în banda de 5 MHz, pentru posesorii de transceivere, este 

restricționarea la emisie numai în benzile de amator. Pentru banda de 60m unele echipamente pot fi 

”dezlegate” la emisie în toate benzile prin eliberarea unui singur ”ștrap”. Este cazul lui FT450 pentru care 

există pe Internet chiar un video cu rețeta de modificare. Pentru alte transceivere mai complexe s-ar putea să 

fie nevoie de o actualizarea a softului intern, ”firmware”, cu acordul și furnitura fabricantului. Atențiune deci 

când cumpărați un echipament nou. 

Unul din obiectivele acestei prezentări a fost și acela de a familiriza pe cei interesați despre 

posibilitățile de proiectare și evaluare corectă a performanțelor unor antene existente sau viitoare cu 

instrumente moderne de calcul. În cazul nostru este programul gratuit 4NEC2. 

Anexa 1 – Calculul inductanțelor. 
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Anexa 2 – Suport 10m /12,5m /15m din fibră de sticlă. (fabricantul este în concediu până pe 16 iunie 2016) 

 

 

 
 

 

 

 

 



Anexa 3 – Conductor flexibil de cupru izolat în PVC (soft). (ori ce altă opțiune trebuie evaluată cu 4NEC2) 

 

 

 
Notă importantă: Dacă schimbați diametrul metalic al conductorului (raza) și diametrul total (raza) 

firului metalic inclusiv cu mantaua izolatoare din PVC flexibil (soft) este necesară o nouă execuție cu programul 

4NEC2 deoarce la o grosime mai mare de conductor apare fenomenul de scurtare și antenele vor fi mai scurte. 

 Conductorul de la Lccom de D=4mm are sectiunea de 12,5mmp. 

 



Anexa 4 – Balun 1:1 șoc de RF pentru simetrizare și balun 2:1 pentru adpatarea antenei U invers. 

- Atașament Balun.pdf 

 

Anexa 5 – Unele detalii de montaj pentru alimentare și pentru trecerea firului de la orizontală la verticală. 

 

 

Nota pentru execuția fișierelor .NEC postate în Wordpress. 

Blogurile Wordpress acceptă la postare un număr restrâns de extensii ale tipurilor de fișiere. Pentru a 

putea să postăm și alte tipuri de fișiere, cum sunt cele cu extensia .nec aferente programului de calcul 4NEC2, 

trebuie sa urmăm o procedură puțin mai deosebită. Încercăm să păcălim sistemele de verificare Wordpress 

prin schimbarea extensiei fișierelor .nec într-una admisă la postare. La postare le schimbăm extensia iar la 

execuție, după ce le descărcăm, le punem la loc extensia .nec. 

Mai întâi trebuie să stim și să afișăm fișierele cu extensie cu tot. De regulă ele sunt afișate fără extensie 

dar au în față un icon de recunoaștere. 

- Start > Control Panel > Folder options > View > se selectează Show hidden files, foders and drives și se 

debifează Hide extensions for know files types. În acest moment toate fișierele din calculator vor fi 

afișate cu extensiile lor ex: .pdf sau .png sau .docx sau .nec….. etc.etc. 

- Pentru schimbarea extensiei se selectează fișierul de tip [nume].NEC, i se păstrează numele și i se 

schimbă extensia intr-una acceptată de Wordpress, de regulă în [nume].doc. 

- Se postează fișierul conform regulilor din Worpress. 

- Dacă doriți să le folosiți, după descărcare schimbați din nou extensia în [nume].NEC 

- Puteți să duceți toate fișierele .NEC într-un folder construit și numit eventual ”Antene_5MHz” în discul 

C: 4NEC2 > models > Antene_5MHz  dacă eventual ați instalat și folosiți 4NEC2. 

 


