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O magnetických smyèkových anténách
� teorie/praxe/výroba

Oldøich Burger, OK2ER; Marek Dvorský, OK2KQM; Hiroaki Kogure, JG1UNE

V minulém èísle PE-AR jsem vezkratce popsal výrobu QRP antény zadvì stovky, kterou jsem nazval MLA-E(economic). Popis dal�í velmi levné anté-ny MLA-A (almost for free, obr. 6) je vì-nován magnetické smyèkové anténìz kategorie �skoro zadarmo�. Podobnìjako MLA-E-28 byla i tato anténa MLA-A-
28 navr�ena pro pásmo 28 MHz, ale narozdíl od MLA-E-28 lze MLA-A-28 pou�íti pro vìt�í výkon, ne� je 5 W.

Úvod
Petr, OK1DPX, mne pøed nedávnemupozornil, �e mou nìkdej�í my�lenku naøe�ení rezonanèní kapacity pøekrytím die-lektrikem oddìlených koncù plochého vo-dièe anténní smyèky (obr. 7) vidìl ve vy-lep�eném 3D øe�ení, na které narazil nainternetu. Autor øe�ení do sebe zasouvákonce izolované Al trubky pou�ívané propodlahové topení.Je nasnadì, �e zasunout do sebe dvakonce stoèené trubky (konce o stejnémprùmìru) není úplnì triviální zále�itost.Pokud lpíme na øemeslnì dokonalém pro-vedení zámìru, je to dokonce úkol obtí�-nì øe�itelný. Kreativnì dále rozvinutýmøe�ením funkènì pøibli�nì tého� 3D mo-delu je uspoøádání MLA podle obr. 8. Re-zonanèní kapacita MLA je tvoøena po-dobnì, jako se tvoøí kapacita promìnnéhonesbìraèového kondenzátoru (�split sta-tor�). Po mechanické a výrobní stránce jemoje uspoøádání jednoznaènì jednodu�-�í, ne� jak je tato MLA popsána na http://sivantoledotech.wordpress.com/2010/09/03/hello-world/.

Mo�nost pøeladìní antény je význam-nì vìt�í díky vìt�í vnoøitelnosti kapacitutvoøících èástí koaxiálního kabelu dovnìj�í Cu trubky.
Pointa øe�ení

Dva konce koaxiálního kabelu zasune-me do svìtlostí odpovídající Cu trubky.Délka vnoøení koncù koaxiálního kabeludo trubky vytváøí s vnìj�í Cu trubkou re-zonanèní kapacitu MLA, pøièem� teoretic-ká napì�ová zatí�itelnost je v porovnánís citovaným originálem dvojnásobná, pro-to�e se jedná o dva virtuální kondenzáto-ry zapojené v sérii (4x vìt�í výkon). Pro-to�e odpadají obvyklé ztrátové odpory napøívodních drátech k ladicímu kondenzá-toru, je Q takovéto MLA extrémnì velké.Potvrzují to reálnì zmìøené grafy ÈSVpomocí AA-230PRO (obr. 10). Vzhledemk velmi vysokému napìtí na virtuálnímkondenzátoru nemusí být vnìj�í izolacekoaxiálního kabelu dostateèná pro bez-bøehé navy�ování výkonu. Projeví se tokolísáním ÈSV. Pozor i na extrémní E/Hpole poblí� antény!Rozmìry antény MLA-A-28 jsou patr-né z obr. 8. Vazební smyèka je typu Fara-day, viz obr. 9. Její polohou vùèi hlavnísmyèce úèinnì mìníme pomìr transfor-mace typicky nízké impedance MLA nahodnotu co nejbli��í 50 Ω + jX 0 Ω.(V ideálním pøípadì je ÈSV pøesnì 1:1.)Z reálnì zmìøených parametrù prùbìhuÈSV lze dovodit, �e díky vysokému Qtéto antény � pøi porovnání s prùbìhemkøivky antény MLA-M a MLA-A � budemít MLA-A teoreticky o 20 dB vy��í ERPne� uspokojivì fungující MLA-M. Na prv-ní pohled tì�ko uvìøitelné. Pøi prvníchpraktických zkou�kách MLA-A na pásmua pøi porovnávání signálù (v RX re�imu)dvou antén � MLA-A versus 7B vertikálod firmy Cushcraft, funguje MLA-A-28zcela nepochopitelnì. V prùmìru 2/3 za-slechnutých stanic bývají o 1 a� 2 S sil-nìj�í na MLA-A-28 ne� na komerèní verti-kál, proti jeho� fungování jsem 10 let
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viz: www.ok1khl.com

Obr. 8. Minimálnívzdálenost koncù ko-axiálního kabelu jeasi 1 cm. Prùmìrsmyèky z koaxiálníhokabelu je asi 50 cm.Délka úseèe z Cutrubky je asi 35 cm

Obr. 7. MLA z mìdìného pásku

Obr. 6. Anténa MLA-A

nemìl �ádné námitky. Asi u jedné tøetinystanic byl signál z vertikálu lep�í, ne� jakýprodukovala nová MLA-A-28. (Vliv polari-zace antén poslouchaných stanic?)
(Pokraèování)

Obr. 10. ÈSV antény MLA-A-28

(Pokraèování)

Magnetické smyèkové antény, o kterýchtu pí�eme, si mù�ete prohlédnout a vy-zkou�et letos v Holicích v expozici firmyBTV Klimkovice.
Srdeènì vás zveme také k náv�tìvì

stánku Vydavatelství AMARO!

Obr. 9.


