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Abych pøede�el zbyteèné dehonestaciod profesionálních kritikù, s uznáním a po-kornì konstatuji, �e: hamù, kteøí si svou prv-ní magnetickou smyèkovou anténu postavilio deset a� osmdesát let pøede mnou døíve,byla celá øada, urèitì tisíce. Tìch, kteøí mag-netickým smyèkovým anténám (MLA) vìno-vali tolik èasu jako já, u� je jistì øádovìménì, a tìch, kteøí tyto antény komerènì vy-rábìjí a WW prodávají, asi mnoho není. Bì-hem èasu, po který se vývoji a testováníMLA vìnuji �na plný úvazek�, jsem �znovu-objevoval� a zcela výjimeènì mo�ná i oprav-du nalezl úplnì originální finesy a know-how.Osobnì jsem reálnì zmìøil a provoznì od-zkou�el desítky modelù a variant MLA. Odmalých smyèek na VKV a� po velké antényna KV, od fixnì naladìných a� po pøeladitel-né a vyzkou�el jsem pøitom v�echny známéi ménì známé systémy buzení smyèky. An-téna MLA-M (multiband, její obrázek viz str.43 dole), kterých se za dva roky prodalo vícene� 300 ks, je myslím první a jediná komerè-ní magnetická smyèková anténa fungujícív neobvykle �irokém rozsahu KV, tøeba�e tozdánlivì odporuje fyzice. Nìkteré poznatkyzískané v tomto úzkém segmentu anténnítechniky jsou mo�ná originální a jinde dosudnepublikované.Uchopme ale problematiku MLA z úplnìjiného konce. Magnetické smyèkové antényse od bì�ných �klasických� antén li�í zejmé-na tím, �e: Podobnì jako optická èoèka kon-centruje svìtlo, tak MLA koncentruje vesvém okolí (pøevá�nì) magnetické pole.Ka�dé støídavé elektromagnetické pole mámagnetickou a elektrickou slo�ku, které jsouspolu svázány na základì fyzikálních vlast-ností hmoty a prostoru (teorie Maxwellovýchrovnic) a postupují nedílnì ve formì vlnìníprostorem rychlostí svìtla. Magnetické polesi tak v reálném prostøedí �íøení vytvoøík sobì elektrickou slo�ku a naopak. V blíz-kém okolí anténní smyèky existuje ale pøeva-�ující pole magnetické. Pøesto�e je to lo-gické a matematicky odùvodnitelné, nenív�eobecnì známo, �e vf magnetické polev blízkosti MLA dosahuje extrémnì vysokýchhodnot. Prùbìhy elektrického a magnetické-ho pole u MLA s ohledem na vzdálenost

jsme uvedli v PE-AR 7/2014, s. 42. Magne-tické smyèkové antény se od tìch �klasic-kých antén� li�í také tím, �e jejich vyzaøovacíodpor Ra v porovnání s jinými typy antén do-sahuje hodnot o nìkolik øádù ni��ích. Proto-�e úèinnost ka�dé antény lze vyjádøit pomì-rem vyzaøovacího a ztrátového odporu, je naprvní pohled zøejmé, �e právì s ohledem natuto zákonitost bude dobøe fungující MLAspí�e výjimkou ne� pravidlem. Ne� jsem sityto souvislosti uvìdomil a pochopil je, mépokusy a neúspìchy trvaly mìsíce.Ka�dá (témìø ka�dá) zhotovená smyèko-vá anténa pøedstavuje pro vìci neznaléhokonstruktéra-amatéra milé pøekvapení. Pro-ladìním kondenzátoru LC obvodu anténnísmyèky získá nezku�ený zhotovitel èi dupli-kátor xkrát ovìøené konstrukce dobrý pocitze zji�tìní, jak anténa viditelnì a ostøe re-aguje na naladìní smyèky do rezonance.Tento efekt je euforizující. Je-li anténaopravdu dobrá, se ale pozná a� bìhemèasu. Z praxe. Exaktnì a hned se to zji��ujemnohem mnohem obtí�nìji. Nejprùkaznìj�í,ale nikoli nejjednodu��í cesta existuje: sta-tisticky vyhodnotit dovolávání se na protista-nice. V dne�ní dobì je ale lep�í vyu�ít geni-álních nástrojù � RBN, skimmerù. Je tøebazískat stovky reportù a statisticky je vyhod-notit, proto�e bizarní fungování ionosférypøedstavuje øádovì vìt�í zkreslující efekt,ne� mù�e teoreticky èinit rozdíl zisku mezidobrou a �patnou MLA.Ale vra�me se ke konstrukci antény jakotakové. Nejvìt�ím �nepøítelem� pøi její kon-strukci je ztrátový odpor Rz. Abych nemuselpokusy a snahy o sni�ování amatérsky obtí�-nì mìøitelného ztrátového odporu Rz posu-zovat pouze v hrubých kategoriích ,hor�í -stejná - lep�í�, dopracoval jsem se po nìja-kém èase k rychlému substituènímu �mìøení
pokroku� pøi vylep�ování MLA na základìvelikosti Q základního LC obvodu anténnísmyèky. Èinitel Q lze toti� vyèíst a odvoditz prùbìhu ÈSV. Vy�el jsem z fyzikálníhopøedpokladu, �e Q je u ideálního LC obvodulineární multiplikaèní konstanta zvy�ujícív rezonanci napìtí na deskách kondenzáto-ru. Proto�e LC obvod je u MLA souèasnìi záøiè a ideálnímu LC obvodu se znaènì blí-

�í, lze èinitel jakosti vyjádøit i ve vztahu k vy-záøenému výkonu, a to tak, �e pomìr vyzáøe-ného výkonu (ERP) mezi etalonem (MLA1)
a zkou�eným vzorkem (MLA2) je kvadrá-tem pomìru Q1 a Q2. Dosadíme-li do vzor-ce pro výpoèet Q �íøku pásma a frekvenci,pak se po vykrácení f0 ve zlomku zjednodu�ívtah na ní�e uvedený koneèný vzorec:

GMLA1, 2  = 10. log (B1/B2)    [dB].
Omezení platnosti tohoto vzorce spoèíváv tom, �e toto mìøení musí být vzta�eno kestejné frekvenci a ke stejnému dizajnu (my�-leno pøedev�ím prùmìru) antény. Pøi tomtoomezení mohou být vypu�tìny v�echny slo-�ité vztahy výpoètu úèinnosti MLA, které byuvedený triviální srovnávací výpoèet udìlalypro tuto potøebu zbyteènì slo�itým. V praxijsou to toti� právì ony v�echny nepodstat-

né malièkosti, které mají na úèinnost MLAzásadní vliv a které lze témìø do nekoneènavylep�ovat a vylep�ovat. Uvedeným triviál-ním zpùsobem lze velmi snadno a exaktnìporovnávat v�e v bì�né radioamatérské pra-xi amatérskými prostøedky nezmìøitelné.Velkou výhodou tohoto nestandardního
postupu je, �e �íøku pásma v její relativnívelikosti lze lehce odeèíst z obrazovky PCmonitoru pøímo v centimetrech, odeètenédélky úseèek mezi sebou vydìlit, logaritmo-vat, vynásobit deseti a hned víme, jak na tomjsme. Pravítkem na monitoru odmìøené dél-ky úseèek b1 a b2 (obr. 16) v centimetrechlze pak podle uvedeného dokonce jednodu-�e pøepoèítat na pomìrný zisk v dB. Tentovýpoèet je pro posouzení efektu vylep�ováníupravované antény v praxi dostateènì pøes-ný. (V praxi vìt�inou staèí jediný pohledi bez mìøení a poèítání.) Dùle�ité je pøi tomtopostupu pouze dodr�ení stejnì nastavenéhozdvihu rozmítání na admitanèním analyzáto-ru a zachovat na obrazovce monitoru toto�nézvìt�ení grafù obou antén.

Dùle�ité upozornìní: Fakticky vypoète-ný zisk GMLA1, 2  pøedstavuje toliko �rozdílovýzisk� MLA2 vùèi MLA1 (kvaziporovnánís �etalonem�). Nejedná se o v�eobecnì
známé  GdBd èi GdBi!!! � neporovnává-
me toti� anténu vùèi normálovému dipó-
lu (GdBd) èi izotropickému záøièi (GdBi),
ale jen jednu proti druhé.
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Proè magnetické smyèkové antény chodí nebo nechodí
aneb Kdy� dìlají dva toté�, není to toté�, nebo dokonce kdy� jeden dìlá toté�,

nemusí být výsledek stejný

Obr. 15. QTH OK2ER (letecký snímek TNX OK2BSY)
Obr. 16. Porovnání zisku dvou antén: MLA-M a MLA-M+
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