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Výhody MLA a praktické
zkuenosti z provozu

Traduje se, e magnetická smyèková
anténa (na rozdíl od ostatních antén), je
pouitelná i tehdy, bude-li leet na zemi.
Je to zøejmì pravda. Dvì MLA rùzné velikosti (jiná pásma) ve tvaru dvojitého obdélníku (upravený dizajn OK2BUH) leícího svou jednou stranou pøímo na (virtuální) zemi, kterou je plochá plechová
støecha, provozuji úspìnì øadu mìsícù.
Silou signálu, pokud sdìlím, e vysílám
s PWR 100 W a ANT MLA, okuji a udivuji nejen evropské stanice. (Nìco podobného by u quadu bylo asi dosti tìce
pøedstavitelné.) V rámci testování MLA-T,
MLA-C, MLA-B, MLA-UNI jsem provozní
zkuenosti na pásmu doplnil stovkami reportù od reverse beacons. Jsou mnohem
objektivnìjí ne stovky reportù 599 posbíraných bìhem contestù.
Z poèítaèového modelování MLA vyplývá, e výka nad zemí vliv na fungování MLA urèitì má. Nejvíce se to zøejmì
týká vyzaøovací charakteristiky antény,
nejménì asi praktické pouitelnosti MLA
v nulové výce nad zemí. Dalí interakce a hlubí závìry jsou zatím nevyøeenou otázkou, protoe z PC simulací, které
se provádìly na Katedøe telekomunikaèní
techniky Vysoké koly báòské  Technické univerzity Ostrava, je zøejmé, e jako
typická NVIS anténa bude MLA fungovat
pouze v pøípadì jejího umístìní relativnì
nízko nad zemí. (Relativnost je vztaena
k délce vlny.) Pro pásma, kde z hlediska
MUF pøichází vyuití NVIS v úvahu, nebude jistì problém tuto podmínku zajistit.
Ukázalo se také, e na vstupnì/výstupní
impedanci MLA má zásadní vliv charakter
prostøedí v blízkosti nìkolika metrù od
magnetické smyèky. V omezeném prostoru, kde umístìní jiných typù antén nepøichází vùbec v úvahu, ovlivòuje vstupní
impedanci MLA okolní materiál (elezo,
kovy, beton, døevo, volný prostor). I otáèení MLA v nehomogenním prostoru zpùsobuje zmìny ve vstupnì/výstupní impedanci antény. Ta se mùe mìnit i o 300 %.
Nespornou výhodou MLA je její malý
rozmìr. Pro pøedstavu: Pomìr zmenení
MLA-T na pásmu 160 m je pøesnì takový, jako kdybychom na ,dvoumetru (pásmo 144 MHz) pouili k vysílání prstýnek
o prùmìru 1 cm. Pøesto, by se ztrátou
nìkolika S, se na takto zmenenou MLA
dá vysílat i na pásmu 160 m. Bìhem jednoho roku jsem na ,TOP bandu navázal
s MLA-T nìkolik stovek QSO. Na vyích
pásmech fungují dobré MLA obvykle
mnohem lépe, èasto lépe ne bìné drátové antény. Na niích pásmech, jak
ukazuje praxe, fungují MLA uspokojivì,
pokud se nepokouíme zmenit jejich
prùmìr jetì více. Pro pásmo 3,5 MHz by
minimální prùmìr jednozávitové smyè-

(Pokraèování)

Obr. 2. Oldøich Burger, OK2ER, s anténou MLA-E-28, její amatérská výroba
bude popsána v pøítím èísle

ky, která by mìla mít dobrou úèinnost,
zaèínal nìkde u 2 m, na pásmu 160 m
nìkde u 4 m. Potøebná robustnost konstrukce takovýchto antén leí u ale za
hranicí, která je akceptovatelná pro mìstského radioamatéra v mìstském QTH.
Nepochybnì existuje velký poèet jiných typù antén, které nemají nedostatky
MLA, lze je pouít bez problémù i s vyími výkony a jejich poøízení vyjde rozhodnì levnìji. K pøedností MLA v reimu RX
patøí její extrémnì vysoké Q, které budu
paradoxnì v dalí kapitole prezentovat
u vysílací antény jako nevýhodu. Selektivita antény se na nízkých pásmech pohybuje v øádu jednotek kHz, na vyích se
jedná o desítky kHz. Vysoké Q má také
pozitivní vedlejí efekt a vliv na odstranìní intermodulaèních produktù v pøijímacím øetìzci. Zcela nepøehlédnutelnou
pøedností MLA je také její výrazné potlaèení QRN. V praxi to vypadá tak, e pøíjem na MLA bývá uspokojivý i v pøípadì,
kdy ostatní operátoøi prohlaují, e pro
QRN je u pøíjem nemoný.
Výsledky poèítaèové simulace naznaèují, e reálné vyzaøování magnetických
smyèkových antén je proti dosavadní
zjednoduené pøedstavì asi výraznì odliné. Jinakost MLA v reálném provozu
na KV pásmech, pozorovaná po dobu nìkolika let, dostává ve svìtle sw simulací
úplnì nový rozmìr. Zdá se, e pointa odlinosti chování klasické drátové dipólové
antény, která pracuje s obìma slokami
elektromagnetického pole, je u magnetické smyèkové antény, která ve svém blízkém okolí pracuje pøedevím s polem
magnetickým, vysvìtlitelná kromì variabilnosti vyzaøovacích charakteristik MLA
v závislosti na h/λ jetì nìèím dalím.
U klasické antény (dipól) existuje jasná
polarizace vyzaøované vlny závisející na
umístìní antény v prostoru (poloha antény vzhledem k zemi). V terestrické komunikaci se obvykle hovoøí o horizontální
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nebo vertikální polarizaci a separace (pøíjem na opaènì polarizovanou anténu) dosahuje hodnoty a -20 dB. U MLA je tomu
evidentnì jinak, nebo tato anténa generuje v prostoru obì polarizace vlny souèasnì, pøièem vertikální sloka polarizace bývá dominantní. Paradoxnì dokonce
bez ohledu na prostorové situování magnetické smyèky vùèi zemi  myleno:
vodorovnì/svisle. Chování magnetické
smyèkové antény pøi pøíjmu i vysílání
prostorové vlny íøené odrazem od nestabilní ionosféry je pozorovatelné zejména
v èasovì i kvalitativnì odliném efektu
úniku (QSB). To má pravdìpodobnì interakci jednak s vyzaøovacím úhlem MLA,
ale i se íøením elektromagnetické vlny
v obou polarizacích. Nelze øíci, e kvalitní
MLA je lepí nebo horí ne dipól. Jednou
je lepí ta, za vteøinu ona. Závìr: MLA se
chová opravdu jinak ne drát. Bude moná jetì pár let trvat, ne se tato praxe
promítne v nìjaké ucelenìjí teorii. MLA
ale nejsou pouze náhrakové antény.

Nevýhody MLA

Nejvìtí nevýhodou MLA v reimu vysílání je paradoxnì její vysoké Q a od nìj
odvozená extrémní selektivita antény.
íøka pøenáeného pásma bude u kvalitní
MLA na 160 m pouze kolem 1 kHz, co
u mùe komplikovat nebo i znemonit
pouití antény pro AM provoz. V rámci
radioamatérského vysílání je dnes vyuívání módu A3 asi málo pravdìpodobné.
Nicménì; vysoká selektivita MLA navíc
také velmi komplikuje a ztìuje rychlé
pøelaïování, a to i jen o pár kHz v rámci
právì pouívaného pásma. Fyzikálním
problémem magnetických smyèkových
antén je jejich malá irokopásmovost.
Radìji to formulujme jako pøeladitelnost.
U typu MLA-M se tato kvaziirokopásmovost vyøeila fintou pouívanou u variometrù. (Zkratováním závitu smyèky.) Tato
unikátní finta umonila u MLA-M vyuít
jednu dvouzávitovou smyèku pro celý
rozsah KV. Za cenu sníení Q (zvýení
ztrát) a zhorení zisku antény na vyích
pásmech.
S vysokým Q antény také souvisí vysoké napìtí na promìnném kondenzátoru, co omezuje výkonovou zatíitelnost
MLA a na praktické maximum 100 W.
Pøi výkonu 1 kW by MLA byla dobrým odrazovým mùstkem pro výrobu Teslova
transformátoru, generujícího srící koronu o prùmìru nìkolika metrù. Vysílání na
magnetickou smyèkovou anténu exponovanou výkonem 100 W bude mít zdravotní omezení (kardiostimulátory). U rozhodnì nepøichází do úvahy monost
sedìt ve vzdálenosti pùl metru od vysílající antény, jako tomu bylo v pøípadì QRP
antény typu MLA-M nebo MLA-E (obr. 2).
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