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V minulém èísle PE-AR jsem ve
zkratce popsal výrobu QRP antény za
dvì stovky, kterou jsem nazval MLA-E
(economic). Popis dalí velmi levné antény MLA-A (almost for free, obr. 6) je vìnován magnetické smyèkové anténì
z kategorie skoro zadarmo. Podobnì
jako MLA-E-28 byla i tato anténa MLA-A28 navrena pro pásmo 28 MHz, ale na
rozdíl od MLA-E-28 lze MLA-A-28 pouít
i pro vìtí výkon, ne je 5 W.

(Pokraèování)

Obr. 9.

Úvod

Petr, OK1DPX, mne pøed nedávnem
upozornil, e mou nìkdejí mylenku na
øeení rezonanèní kapacity pøekrytím dielektrikem oddìlených koncù plochého vodièe anténní smyèky (obr. 7) vidìl ve vylepeném 3D øeení, na které narazil na
internetu. Autor øeení do sebe zasouvá
konce izolované Al trubky pouívané pro
podlahové topení.
Je nasnadì, e zasunout do sebe dva
konce stoèené trubky (konce o stejném
prùmìru) není úplnì triviální záleitost.
Pokud lpíme na øemeslnì dokonalém provedení zámìru, je to dokonce úkol obtínì øeitelný. Kreativnì dále rozvinutým
øeením funkènì pøiblinì tého 3D modelu je uspoøádání MLA podle obr. 8. Rezonanèní kapacita MLA je tvoøena podobnì, jako se tvoøí kapacita promìnného
nesbìraèového kondenzátoru (split stator). Po mechanické a výrobní stránce je
moje uspoøádání jednoznaènì jednoduí, ne jak je tato MLA popsána na http://
sivantoledotech.wordpress.com/2010/
09/03/hello-world/.

Obr. 7. MLA z mìdìného pásku

Obr. 8. Minimální
vzdálenost koncù koaxiálního kabelu je
asi 1 cm. Prùmìr
smyèky z koaxiálního
kabelu je asi 50 cm.
Délka úseèe z Cu
trubky je asi 35 cm
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Obr. 6. Anténa MLA-A

Monost pøeladìní antény je významnì vìtí díky vìtí vnoøitelnosti kapacitu
tvoøících èástí koaxiálního kabelu do
vnìjí Cu trubky.

Pointa øeení

Dva konce koaxiálního kabelu zasuneme do svìtlostí odpovídající Cu trubky.
Délka vnoøení koncù koaxiálního kabelu
do trubky vytváøí s vnìjí Cu trubkou rezonanèní kapacitu MLA, pøièem teoretická napìová zatíitelnost je v porovnání
s citovaným originálem dvojnásobná, protoe se jedná o dva virtuální kondenzátory zapojené v sérii (4x vìtí výkon). Protoe odpadají obvyklé ztrátové odpory na
pøívodních drátech k ladicímu kondenzátoru, je Q takovéto MLA extrémnì velké.
Potvrzují to reálnì zmìøené grafy ÈSV
pomocí AA-230PRO (obr. 10). Vzhledem
k velmi vysokému napìtí na virtuálním
kondenzátoru nemusí být vnìjí izolace
koaxiálního kabelu dostateèná pro bezbøehé navyování výkonu. Projeví se to
kolísáním ÈSV. Pozor i na extrémní E/H
pole poblí antény!
Rozmìry antény MLA-A-28 jsou patrné z obr. 8. Vazební smyèka je typu Faraday, viz obr. 9. Její polohou vùèi hlavní
smyèce úèinnì mìníme pomìr transformace typicky nízké impedance MLA na
hodnotu co nejblií 50 Ω + jX 0 Ω.
(V ideálním pøípadì je ÈSV pøesnì 1:1.)
Z reálnì zmìøených parametrù prùbìhu
ÈSV lze dovodit, e díky vysokému Q
této antény  pøi porovnání s prùbìhem
køivky antény MLA-M a MLA-A  bude
mít MLA-A teoreticky o 20 dB vyí ERP
ne uspokojivì fungující MLA-M. Na první pohled tìko uvìøitelné. Pøi prvních
praktických zkoukách MLA-A na pásmu
a pøi porovnávání signálù (v RX reimu)
dvou antén  MLA-A versus 7B vertikál
od firmy Cushcraft, funguje MLA-A-28
zcela nepochopitelnì. V prùmìru 2/3 zaslechnutých stanic bývají o 1 a 2 S silnìjí na MLA-A-28 ne na komerèní vertikál, proti jeho fungování jsem 10 let
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Obr. 10. ÈSV antény MLA-A-28

nemìl ádné námitky. Asi u jedné tøetiny
stanic byl signál z vertikálu lepí, ne jaký
produkovala nová MLA-A-28. (Vliv polarizace antén poslouchaných stanic?)
(Pokraèování)
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Magnetické smyèkové antény, o kterých
tu píeme, si mùete prohlédnout a vyzkouet letos v Holicích v expozici firmy
BTV Klimkovice.
Srdeènì vás zveme také k návtìvì
stánku Vydavatelství AMARO!

