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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA

Úvod
Èlánek o zvlá�tnostech magnetickýchsmyèkových antén (Magnetic Loop An-tenna � MLA) vznikal postupnì, pøièem�jeho pùvodní verze z roku 2013 nebyla napøání autorù nakonec publikována. Pro-vozní experimenty s MLA provádìné sta-nicemi OK2ER a OK2RZ na krátkých vl-nách s intenzívním vyu�itím skimmerù(reverse beacons) popírají obecnì roz�í-øené povìdomí, �e MLA je pouhá náhra�-ková anténa. Toto tvrzení rozhodnì neníinformací objektivní. (Souèasnì lze øíci,�e to mù�e být 100% pravda.)Magnetické smyèkové antény majípøedvídatelné fyzikální zákonitosti. Ne-jsou-li splnìny, pak je tento technický ar-tefakt pøedurèen k prùmìrnému a� pod-prùmìrnému fungování. Tím se asi MLAli�í od vìt�iny �klasických� (nejen) dráto-vých antén, kde drobné odchylky a pøe-stupky proti fyzice nejsou v koneèném vý-sledku tolik patrné. MLA jsou naopak nastejné prohøe�ky vùèi fyzice øádovì citli-vìj�í. Na koneèný efekt (my�leno: jakjsme sly�et u protistanice) má toti� na KVmnohoøádovì vìt�í vliv ionosféra. V jejímstínu je i hodnì hrubý konstrukèní pøestu-pek pøi návrhu a výrobì MLA zcela margi-nální. To ale neomlouvá, proto�e ztráta10 dB ve vyzáøeném výkonu mù�e být touminimální �sankcí� za nepochopený prin-cip fungování MLA. Pøedstavuje toti�v reálném pohledu ztrátu 90 % energie.Konstrukèní nedostateènost u MLA zna-mená v praxi vyzáøení pouhých 10 % vý-konu, který nám TRX poskytuje. Rozdílv �zisku� dvou na první pohled úplnì stej-ných MLA je zøejmì jen jednou z více pøí-èin, proè se MLA nepou�ívají v �ir�ímmìøítku.Praktické provozní zkou�ky MLA evo-kovaly následnì øadu otazníkù, které au-toøi èlánku neumìli vysvìtlit. Jeden zespoluautorù èlánku, Ing. Marek Dvorský,Ph.D., zástupce vedoucího katedry tele-komunikací V�B TU, èlen a operátor klu-bové stanice OK2KQM, se pokou�el roz-por mezi teorií a provozní praxí vysvìtlitpoèítaèovou simulací a 3D modelovánímvyzaøovacích parametrù MLA situovanév rùzných vý�kách nad zemí. V této sou-vislosti do�lo k øadì pøekvapivých zji�tìní,

která evokovala dal�í otázky, èasto bezodpovìdi. Mnohé, co zùstalo nevysvìtle-no, pomohl vysvìtlit autor nìkolika kniho anténách Hiroaki Kogure, JG1UNE, je-ho� závìry a simulace budou s jeho las-kavým souhlasem v tomto èlánku pou�ity.Domníváme se, �e tyto pohledy a infor-mace o MLA nebyly v takto komplexní po-dobì v ÈR dosud publikovány.
Geneze MLA v OKoèima OK2ER

Bude tomu pìt let... V té dobì jsa ak-tuálnì zaujat poznáváním svìta mikrovln,byl jsem upozornìn na bakaláøskou prácipocházející z katedry telekomunikacíV�B TU Ostrava. Téma: Magnetickásmyèková anténa [1, 2]. Zmínìná baka-láøská práce mne pak na øadu let odvedlaod bizarního svìta mikrovln, kterémujsem propadl, a vrátila mì o desítky letzpìt, kdy jsem jako støedo�kolák zaèínalpoznávat ham rádio na �dlouhých� deka-metrových krátkých vlnách. Pøi zkou�enínových a nových variant MLA jsem bì-

hem nìkolika let zamoøil rodinný dùm de-sítkami torz prototypù magnetickýchsmyèek, netu�e, kam a� mé nad�enímagnetickými smyèkami dospìje.Souèasná realita: Do ka�dodenní pra-xe na amatérských pásmech se jako ko-merèní produkt �Made in Czech Republic�podaøilo uvést u� dva typy magnetickýchsmyèkových antén, MLA-M a MLA-T.Dal�í typy vyvinutých a odzkou�enýchprototypù MLA èekají na uvedení do polo-sériové výroby. Recenze na oba typyMLA byly publikovány v nìmeckém èaso-pisu Funkamateur [3, 4], v CQ DL [5], veslovinském CQ ZRS [6]. Èeské magne-tické smyèkové antény dokonce neuniklypozornosti radioamatérské komunitì v Ja-ponsku, kde klubový magazín JARL �CQ HAM RADIO a autor øady knih o anté-nách Hiroaki Kogure, JG1UNE, vìnovalMLA z Èeské republiky prostor v rozsahudesítek stran [7]. Typy MLA-M a MLA-Tzaøadila do svého portfolia známá nìmec-ká firma WiMo, specialista na anténnítechniku. Jejím prostøednictvím se èeskéMLA �íøí nejen v EU.
Princip MLA

Magnetické smyèkové antény sestá-vají obvykle z hlavní smyèky tvoøené jed-ním nebo i více závity silného mìdìnéhovodièe (trubky) uzavøeného do tvaru kru-hu, ètverce, trojúhelníku, mnohaúhelníku,dále z (promìnného) kondenzátoru s mi-nimálními dielektrickými ztrátami a z va-zebního systému. Nejobvyklej�í a asi nej-jednodu��í vazební systém pøedstavujeindukèní smyèka, na druhém místì v èet-nosti pou�ívání je asi tzv. �gama match�.Ka�dá z obou zmínìných metod vazbyMLA na napájeè má své výhody a nevý-hody. Konstrukènì slo�itìj�í �gamamatch� umo�òuje pøesnì pøizpùsobit an-ténu k napájecímu vedení pomocí zmìnydélky pahýlu, zatímco konstrukènì jedno-du��í vazební indukèní smyèka umístìnáfixnì uvnitø hlavní smyèky neumo�òujeegalizovat pøi zmìnì Ra vstupnì/výstupníimpedanci MLA na 50 Ω. V posledníchletech se mezi home made tvùrci MLAroz�íøila i metoda buzení MLA prostøed-nictvím proudového toroidního transfor-mátoru. Dùvodem bývá èasté zklamánía nenaplnìní oèekávání u MLA v jejímjednodu��ím provedení s vazební smyè-kou. Nicménì ani v pøípadì buzení MLAtoroidní proudovou vazbou nemusí býtcesta k úspìchu pøímoèará a úspì�náa je nutno pøiznat, �e úspì�nost buzeníMLA proudovým transformátorem je kri-ticky závislá na materiálu pou�itého toroi-du. Jak nakonec ukázala praxe, tato cestaje vhodná spí�e pro MLA na ni��ích KVkmitoètech. Existuje samozøejmì i nìkolikdal�ích zpùsobù, jak lze MLA navázat
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Tento èlánek není radioamatérská �myslivecká latina�; nesleduje cíl pronikathloubìji do teoretické podstaty magnetických smyèkových antén; technický po-hled je aplikován jen v míøe nezbytné pro pochopení dùle�itých souvislostí; èlá-nek není konstrukèním návodem (ale konstrukci jednoho typu MLA podrobnì po-pí�eme); není ani pøímoèarou komercí (ale dozvíte se, jaké typy MLA se u násvyrábìjí a vyvíjejí). Èlánek pøedkládá a souèasnì hledá odpovìï na otázku, zdabude renesance tìchto typù antén pokraèovat. Okolnosti, které napomáhají rein-karnaci MLA, jsou minimálnì dvì, øíká OK2ER. První: HAM komunita je se svýmidrátovými anténami vytìsòována ze støech nájemních domù. Druhá:  �íøí se dob-ré zku�enosti s pou�íváním kvalitních MLA. Pozitivní vize OK2ER (spoluautoraèlánku) je odrazem úspì�nosti èeských produktù na trhu EU.

ñ

Obr. 1. Prototyp MLA pro pásma
7 a� 50 MHz od firmy BTV
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k napájeèi. Nové originální øe�ení z vývo-jové dílny BTV [8] umo�òuje jednodu�emìnit �transformaèní koeficient� vazebníindukèní smyèky tak, aby i pøi znaènézmìnì Ra magnetické smyèkové antény(dùsledek vlivu okolního prostøedí, zmìnykmitoètu, poètu závitù smyèky) zùstávalavstupnì/výstupní impedance antény nakonstantní velikosti 50 Ω.Je dùle�ité vìdìt, �e naladìní magne-tické smyèkové antény do rezonances vysílaným kmitoètem se projeví vymize-ním jalových odporù rezonujícího LC sys-tému, kdy hlavní smyèkou antény teèei pøi pouhých 100 W výkonu vysílaèeproud dosahující nìkolika desítek ampér.Souvisí to s vyzaøovacím odporem MLA,který mívá obvykle hodnotu jen zlomkùohmu. Na rozdíl od jiných typù antén, kdese Ra pohybuje v úrovni o nìkolik øádùvy��ích. (Poznámka mimo: Napìtí nakondenzátoru mù�e v rezonanci dosáh-nout vý�e a� 20 kV.) Konstrukce základ-ního LC obvodu MLA musí být protorealizována velmi robustnì, proto�e pøe-chodový ztrátový odpor v základním LCobvodu magnetické smyèkové anténya ztrátové dielektrikum se projeví v ko-neèném výsledku markantním vzdalová-ním se od mo�ného teoretického optima.Proud protékající smyèkou vytváøív okolním prostoru silné vysokofrekvenè-ní magnetické pole, které je posléze

jako elektromagnetické pole vyzaøova-né do prostoru.Omlouváme se; jsou to mo�ná hodnìznámé informace. Pøipomínáme je proto,nebo� jejich pøehlédnutí (podcenìní) v ko-neèném dùsledku zpùsobuje ztrátu iluzí,optimismu, nìkdy i sebevìdomí. Vedleznámých kritických bodù MLA je ménìznáma skuteènost, která má ale stejnìzásadní vliv na fungování MLA. Tuto dù-le�itou skuteènost neberou bohu�el na vì-domí ani mnozí renomovaní výrobci MLA.Jedná se o ÈSV (SWR). U jiných typùantén se pova�uje jako akceptovatelnáhodnota ÈSV 1:2, u MLA to musí být pou-ze 1:1! Není-li napájecí vedení vyhlazené,pak se vedení podle své délky projevujejako kapacita nebo indukènost, kterásmyèku rozlaïuje. Jinak øeèeno, napájecívedení se stává souèástí základního LCobvodu magnetické smyèkové antény.Proud, který by mìl budit magneticképole ve smyèce, se rozptýlí mimo ni. Kva-litní MLA jsou typické tím, �e jejich Q do-sahuje hodnoty 1500 a� 2000. Pokud Qtého� dizajnu MLA sní�íme o 50 % na-pøíklad tím, �e kvalitní dielektrikum vzdu-chového kondenzátoru doplníme ztráto-vým dielektrikem koaxiálního kabelu,projeví se to 4násobným poklesem vyzá-øeného výkonu a ztrátou 1 S! Je to neuvì-øitelné, ale je to tak. Právì tato �drobnost�je vìt�inou výrobcù MLA ignorována.

Proto lze z konstrukènì dobøe dota�e-né antény, která dokonce v jiném prostøe-dí funguje výbornì, udìlat nìco, co sejako anténa pouze tváøí. Podobnì, jakomají na funkci MLA zásadní vliv ztrátovéodpory v základním LC obvodu antény,má podobný efekt na fungování MLA jejíÈSV. Není-li výstup z MLA 50 Ω a jX rov-no nule, pak nás nesmí pøekvapit, �eMLA nefunguje podle oèekávání a �e ne-funguje stejnì dobøe, jako nìkomu jiné-mu, u nìkoho jiného, na jiném místì.
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Firma ALINCO není u nás mezi radioamatéry pøíli� oblíbená.Mají to asi �na svìdomí� jednak vyspìlí amatéøi, kteøí se poohlí-�ejí v�dy po nìèem, co by se pokud mo�no blí�ilo �pièkovým za-øízením � a takové ALINCO nenabízí, jednak prodejci, kteøí pre-ferují spí�e zaøízení smìøující k vy��ím cenovým hladinám.Zaèínající radioamatér v�ak potøebuje spolehlivé zaøízení, sekterým se nauèí pohybovat po radioamatérských pásmech,a pokud patøí do kategorie mláde�e, nemá obvykle penìz nazbyt.Na takové radioamatéry se od zaèátku své produkce krátkovln-ných transceiverù firma ALINCO zamìøila � byly to zprvu modelyDX-70, pak DX-77, firma ELIX nyní nabízí poslední u nás prodá-vaný model � DX-SR8E za MC 15 490 Kè, co� je u kategoriestolních zaøízení cena více ne� pøíznivá. Konkurují sice také mi-nitransceivery YAESU FT-897D, 857D, pøíp. FT-817ND, kterév�ak vzhledem k problematické velmi slo�ité obsluze lze jen stì-�í doporuèit.Kdo sleduje internetové stránky známìj�ích výrobcù, jistìzjistil, �e v kategorii stolních zaèáteènických zaøízení jsou ji� �mù�eme øíci v tomto století � stále nabízeny transceiveryFT-450D, pøíp. FT-950 od YAESU, IC-718 od ICOM, pøíp. TS--590S od firmy Kenwood, pokud uva�ujeme ty nejznámìj�í.
ALINCO naopak obmìòuje i nabídku v této kategorii a v souèas-né dobì nabízí nìco, co se k nám doufám dostane alespoò navánoèní trh � model DX-SR9T/E (obr. 1).Je to transceiver pro v�echna KV pásma 1,8 � 29 MHz proprovoz CW, SSB, FM i AM a navíc umo�òuje i pøipojení kvalitní-ho poèítaèe pro pøíjem s vyu�itím SDR. Navíc model SR9Tumo�òuje i provoz v pásmu 5,3 MHz na kanálech povolenýchv USA, které bude (pøedpokládám) i u nás brzy povoleno. Jakov�epásmový pøijímaè pracuje v rozsahu 135 kHz � 30 MHz s mf71,75 MHz a 455 kHz, výkon vysílaèe v amatérských pásmechje øiditelný do 100 W a v nastavení �Super-Low� jej vyu�ijí i pøíz-nivci QRP, nebo� výstupní výkon je øiditelný v rozsahu 0,1 a�2 W. Snad �nevýhodou� je, �e neumo�òuje provoz v pásmu50 MHz, které v�ak mezi KV pásma vlastnì nepatøí, a omezová-ní �íøe pásma a� audiofiltrem. Pøi pou�ití SDR v�ak mù�eme nadruhé stranì vyu�ít v�ech výhod, které poskytuje DSP.Za pou�ití externího jednoduchého interface lze pracovatbì�nými digitálními provozy. Digitální stupnice má základní rozli-

�ení 10 Hz, �íøka pásma je 2,4 � 1 � 0,5 (audiofiltr) kHz, vesta-vìn je elektronický klíè a nf kompresor. Vstupní atenuátor má4 stupnì nastavení, A/B VFO umo�òuje pohodlný split provoz,RIT ±1,2 kHz. Výstupní impedance je 50 Ω, tak�e pøi pou�ití drá-tové antény je nutné mít alespoò jednoduchý LC pøizpùsobovacíèlen. Rozmìry jsou 240 x 94 x 255 mm, hmotnost 4,1 kg. Napá-jení 13,8 V/20 A (11,7 � 15,8 V). Pro pou�ití SDR je k dispoziciI/O výstup a smì�ovaè. Aby se vyu�ilo výhod SDR, je nutné mítPC s OS Vista nebo WIN7 a CPU i5 2,4 GHz nebo rychlej�ía alespoò 2 GB pamìti. Reproduktor je na èelním panelu. Sa-motný transceiver má v pøíslu�enství pøípojný kabel ke zdroji,ruèní mikrofon a dr�ák na nìj. Dokoupit lze pøíslu�enství jako:zdroj 230/13,8 V, stolní mikrofon EMS-14, kabel EDS-17 pro od-dìlenou montá� èelního panelu a vlastního transceiveru pro pro-voz z automobilu a automatický anténní tuner EDX-2.Závìrem � zaøízení firmy ALINCO modely SR8E i SR9E (a tyod sebe na první pohled nepoznáte, oba mají stejnou skøíòku)lze doporuèit zaèáteèníkùm jako první zaøízení, pøíp. vyspìlej-�ím pro pøíle�itostný provoz na chatì. Uvedením na trh novéhomodelu u nás pùjde jistì i cena SR8E dolù (v USA klesla cenao více jak 150 USD).

Nový KV transceiver firmy ALINCO
� DX-SR9T/E

Obr. 1. Pohled na èelní panel transceiveru
ALINCO DX-SR9T/E
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