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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA

Traduje se, �e magnetická smyèkováanténa (na rozdíl od ostatních antén), jepou�itelná i tehdy, bude-li le�et na zemi.Je to zøejmì pravda. Dvì MLA rùzné veli-kosti (jiná pásma) ve tvaru dvojitého ob-délníku (upravený dizajn OK2BUH) le-�ícího svou jednou stranou pøímo na (vir-tuální) zemi, kterou je plochá plechovástøecha, provozuji úspì�nì øadu mìsícù.Silou signálu, pokud sdìlím, �e vysíláms PWR 100 W a ANT MLA, �okuji a udi-vuji nejen evropské stanice. (Nìco po-dobného by u quadu bylo asi dosti tì�cepøedstavitelné.) V rámci testování MLA-T,MLA-C, MLA-B, MLA-UNI jsem provoznízku�enosti na pásmu doplnil stovkami re-portù od reverse beacons. Jsou mnohemobjektivnìj�í ne� stovky reportù 599 po-sbíraných bìhem contestù.Z poèítaèového modelování MLA vy-plývá, �e vý�ka nad zemí vliv na fungová-ní MLA urèitì má. Nejvíce se to zøejmìtýká vyzaøovací charakteristiky antény,nejménì asi praktické pou�itelnosti MLAv �nulové� vý�ce nad zemí. Dal�í interak-ce a hlub�í závìry jsou zatím nevyøe�e-nou otázkou, proto�e z PC simulací, kterése provádìly na Katedøe telekomunikaènítechniky Vysoké �koly báòské � Technic-ké univerzity Ostrava, je zøejmé, �e jakotypická NVIS anténa bude MLA fungovatpouze v pøípadì jejího umístìní relativnìnízko nad zemí. (Relativnost je vzta�enak délce vlny.) Pro pásma, kde z hlediskaMUF pøichází vyu�ití NVIS v úvahu, ne-bude jistì problém tuto podmínku zajistit.Ukázalo se také, �e na vstupnì/výstupníimpedanci MLA má zásadní vliv charakterprostøedí v blízkosti nìkolika metrù odmagnetické smyèky. V omezeném pro-storu, kde umístìní jiných typù antén ne-pøichází vùbec v úvahu, ovlivòuje vstupníimpedanci MLA okolní materiál (�elezo,kovy, beton, døevo, volný prostor). I otá-èení MLA v nehomogenním prostoru zpù-sobuje zmìny ve vstupnì/výstupní impe-danci antény. Ta se mù�e mìnit i o 300 %.Nespornou výhodou MLA je její malýrozmìr. Pro pøedstavu: Pomìr zmen�eníMLA-T na pásmu 160 m je pøesnì tako-vý, jako kdybychom na ,dvoumetru� (pás-mo 144 MHz) pou�ili k vysílání prstýneko prùmìru 1 cm. Pøesto, by� se ztrátounìkolika S, se na takto zmen�enou MLAdá vysílat i na pásmu 160 m. Bìhem jed-noho roku jsem na ,TOP bandu� navázals MLA-T nìkolik stovek QSO. Na vy��íchpásmech fungují dobré MLA obvyklemnohem lépe, èasto lépe ne� bì�né drá-tové antény. Na ni��ích pásmech, jakukazuje praxe, fungují MLA uspokojivì,pokud se nepokou�íme zmen�it jejichprùmìr je�tì více. Pro pásmo 3,5 MHz by
minimální prùmìr jednozávitové smyè-

ky, která by mìla mít dobrou úèinnost,zaèínal nìkde u 2 m, na pásmu 160 mnìkde u 4 m. Potøebná robustnost kon-strukce takovýchto antén le�í u� ale zahranicí, která je akceptovatelná pro mìst-ského radioamatéra v �mìstském QTH�.Nepochybnì existuje velký poèet ji-ných typù antén, které nemají nedostatkyMLA, lze je pou�ít bez problémù i s vy��í-mi výkony a jejich poøízení vyjde rozhod-nì levnìji. K pøedností MLA v re�imu RXpatøí její extrémnì vysoké Q, které buduparadoxnì v dal�í kapitole prezentovatu vysílací antény jako nevýhodu. Selekti-vita antény se na nízkých pásmech pohy-buje v øádu jednotek kHz, na vy��ích sejedná o desítky kHz. Vysoké Q má taképozitivní vedlej�í efekt a vliv na odstranì-ní intermodulaèních produktù v pøijíma-cím øetìzci. Zcela nepøehlédnutelnoupøedností MLA je také její výrazné potla-èení QRN. V praxi to vypadá tak, �e pøí-jem na MLA bývá uspokojivý i v pøípadì,kdy ostatní operátoøi prohla�ují, �e proQRN je u� pøíjem nemo�ný.Výsledky poèítaèové simulace nazna-èují, �e reálné vyzaøování magnetickýchsmyèkových antén je proti dosavadnízjednodu�ené pøedstavì asi výraznì od-li�né. �Jinakost MLA� v reálném provozuna KV pásmech, pozorovaná po dobu nì-kolika let, dostává ve svìtle sw simulacíúplnì nový rozmìr. Zdá se, �e pointa od-li�nosti chování klasické drátové dipólovéantény, která pracuje s obìma slo�kamielektromagnetického pole, je u magnetic-ké smyèkové antény, která ve svém blíz-kém okolí pracuje pøedev�ím s polemmagnetickým, vysvìtlitelná kromì varia-bilnosti vyzaøovacích charakteristik MLAv závislosti na h/λ je�tì nìèím dal�ím.U klasické antény (dipól) existuje jasnápolarizace vyzaøované vlny závisející naumístìní antény v prostoru (poloha anté-ny vzhledem k zemi). V terestrické komu-nikaci se obvykle hovoøí o horizontální

nebo vertikální polarizaci a separace (pøí-jem na opaènì polarizovanou anténu) do-sahuje hodnoty a� -20 dB. U MLA je tomuevidentnì jinak, nebo� tato anténa gene-ruje v prostoru obì polarizace vlny sou-èasnì, pøièem� vertikální slo�ka polariza-ce bývá dominantní. Paradoxnì dokoncebez ohledu na prostorové situování mag-netické smyèky vùèi zemi � my�leno:vodorovnì/svisle. Chování magnetickésmyèkové antény pøi pøíjmu i vysíláníprostorové vlny �íøené odrazem od nesta-bilní ionosféry je pozorovatelné zejménav èasovì i kvalitativnì odli�ném efektuúniku (QSB). To má pravdìpodobnì in-terakci jednak s vyzaøovacím úhlem MLA,ale i se �íøením elektromagnetické vlnyv obou polarizacích. Nelze øíci, �e kvalitníMLA je lep�í nebo hor�í ne� dipól. Jednouje lep�í ta, za vteøinu ona. Závìr: MLA sechová opravdu jinak ne� drát. Bude mo�-ná je�tì pár let trvat, ne� se tato praxepromítne v nìjaké ucelenìj�í teorii. MLAale nejsou pouze náhra�kové antény.
Nevýhody MLA

Nejvìt�í nevýhodou MLA v re�imu vy-sílání je paradoxnì její vysoké Q a od nìjodvozená extrémní selektivita antény.�íøka pøená�eného pásma bude u kvalitníMLA na 160 m pouze kolem 1 kHz, co�u� mù�e komplikovat nebo i znemo�nitpou�ití antény pro AM provoz. V rámciradioamatérského vysílání je dnes vyu�í-vání módu A3 asi málo pravdìpodobné.Nicménì; vysoká selektivita MLA navíctaké velmi komplikuje a ztì�uje rychlépøelaïování, a to i jen o pár kHz v rámciprávì pou�ívaného  pásma. Fyzikálnímproblémem magnetických smyèkovýchantén je jejich malá �irokopásmovost.Radìji to formulujme jako pøeladitelnost.U typu MLA-M se tato kvazi�irokopásmo-vost vyøe�ila fintou pou�ívanou u variome-trù. (Zkratováním závitu smyèky.) Tatounikátní finta umo�nila u MLA-M vyu�ítjednu dvouzávitovou smyèku pro celýrozsah KV. Za cenu sní�ení Q (zvý�eníztrát) a zhor�ení zisku antény na vy��íchpásmech.S vysokým Q antény také souvisí vy-soké napìtí na promìnném kondenzáto-ru, co� omezuje výkonovou zatí�itelnostMLA a� na praktické maximum 100 W.Pøi výkonu 1 kW by MLA byla dobrým od-razovým mùstkem pro výrobu Teslovatransformátoru, generujícího sr�ící koro-nu o prùmìru nìkolika metrù. Vysílání namagnetickou smyèkovou anténu expono-vanou výkonem 100 W bude mít zdravot-ní omezení (kardiostimulátory). U� roz-hodnì nepøichází do úvahy mo�nostsedìt ve vzdálenosti pùl metru od vysílají-cí antény, jako tomu bylo v pøípadì QRPantény typu MLA-M nebo MLA-E (obr. 2).
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Obr. 2. Oldøich Burger, OK2ER, s anté-
nou MLA-E-28, její� amatérská výroba
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