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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

Abych pøedeel zbyteèné dehonestaci
od profesionálních kritikù, s uznáním a pokornì konstatuji, e: hamù, kteøí si svou první magnetickou smyèkovou anténu postavili
o deset a osmdesát let pøede mnou døíve,
byla celá øada, urèitì tisíce. Tìch, kteøí magnetickým smyèkovým anténám (MLA) vìnovali tolik èasu jako já, u je jistì øádovì
ménì, a tìch, kteøí tyto antény komerènì vyrábìjí a WW prodávají, asi mnoho není. Bìhem èasu, po který se vývoji a testování
MLA vìnuji na plný úvazek, jsem znovuobjevoval a zcela výjimeènì moná i opravdu nalezl úplnì originální finesy a know-how.
Osobnì jsem reálnì zmìøil a provoznì odzkouel desítky modelù a variant MLA. Od
malých smyèek na VKV a po velké antény
na KV, od fixnì naladìných a po pøeladitelné a vyzkouel jsem pøitom vechny známé
i ménì známé systémy buzení smyèky. Anténa MLA-M (multiband, její obrázek viz str.
43 dole), kterých se za dva roky prodalo více
ne 300 ks, je myslím první a jediná komerèní magnetická smyèková anténa fungující
v neobvykle irokém rozsahu KV, tøebae to
zdánlivì odporuje fyzice. Nìkteré poznatky
získané v tomto úzkém segmentu anténní
techniky jsou moná originální a jinde dosud
nepublikované.
Uchopme ale problematiku MLA z úplnì
jiného konce. Magnetické smyèkové antény
se od bìných klasických antén lií zejména tím, e: Podobnì jako optická èoèka koncentruje svìtlo, tak MLA koncentruje ve
svém okolí (pøevánì) magnetické pole.
Kadé støídavé elektromagnetické pole má
magnetickou a elektrickou sloku, které jsou
spolu svázány na základì fyzikálních vlastností hmoty a prostoru (teorie Maxwellových
rovnic) a postupují nedílnì ve formì vlnìní
prostorem rychlostí svìtla. Magnetické pole
si tak v reálném prostøedí íøení vytvoøí
k sobì elektrickou sloku a naopak. V blízkém okolí anténní smyèky existuje ale pøevaující pole magnetické. Pøestoe je to logické a matematicky odùvodnitelné, není
veobecnì známo, e vf magnetické pole
v blízkosti MLA dosahuje extrémnì vysokých
hodnot. Prùbìhy elektrického a magnetického pole u MLA s ohledem na vzdálenost

jsme uvedli v PE-AR 7/2014, s. 42. Magnetické smyèkové antény se od tìch klasických antén lií také tím, e jejich vyzaøovací
odpor Ra v porovnání s jinými typy antén dosahuje hodnot o nìkolik øádù niích. Protoe úèinnost kadé antény lze vyjádøit pomìrem vyzaøovacího a ztrátového odporu, je na
první pohled zøejmé, e právì s ohledem na
tuto zákonitost bude dobøe fungující MLA
spíe výjimkou ne pravidlem. Ne jsem si
tyto souvislosti uvìdomil a pochopil je, mé
pokusy a neúspìchy trvaly mìsíce.
Kadá (témìø kadá) zhotovená smyèková anténa pøedstavuje pro vìci neznalého
konstruktéra-amatéra milé pøekvapení. Proladìním kondenzátoru LC obvodu anténní
smyèky získá nezkuený zhotovitel èi duplikátor xkrát ovìøené konstrukce dobrý pocit
ze zjitìní, jak anténa viditelnì a ostøe reaguje na naladìní smyèky do rezonance.
Tento efekt je euforizující. Je-li anténa
opravdu dobrá, se ale pozná a bìhem
èasu. Z praxe. Exaktnì a hned se to zjiuje
mnohem mnohem obtínìji. Nejprùkaznìjí,
ale nikoli nejjednoduí cesta existuje: statisticky vyhodnotit dovolávání se na protistanice. V dnení dobì je ale lepí vyuít geniálních nástrojù  RBN, skimmerù. Je tøeba
získat stovky reportù a statisticky je vyhodnotit, protoe bizarní fungování ionosféry
pøedstavuje øádovì vìtí zkreslující efekt,
ne mùe teoreticky èinit rozdíl zisku mezi
dobrou a patnou MLA.
Ale vrame se ke konstrukci antény jako
takové. Nejvìtím nepøítelem pøi její konstrukci je ztrátový odpor Rz. Abych nemusel
pokusy a snahy o sniování amatérsky obtínì mìøitelného ztrátového odporu Rz posuzovat pouze v hrubých kategoriích ,horí stejná - lepí, dopracoval jsem se po nìjakém èase k rychlému substituènímu mìøení
pokroku pøi vylepování MLA na základì
velikosti Q základního LC obvodu anténní
smyèky. Èinitel Q lze toti vyèíst a odvodit
z prùbìhu ÈSV. Vyel jsem z fyzikálního
pøedpokladu, e Q je u ideálního LC obvodu
lineární multiplikaèní konstanta zvyující
v rezonanci napìtí na deskách kondenzátoru. Protoe LC obvod je u MLA souèasnì
i záøiè a ideálnímu LC obvodu se znaènì blí-

í, lze èinitel jakosti vyjádøit i ve vztahu k vyzáøenému výkonu, a to tak, e pomìr vyzáøeného výkonu (ERP) mezi etalonem (MLA1)
a zkoueným vzorkem (MLA2) je kvadrátem pomìru Q1 a Q2. Dosadíme-li do vzorce pro výpoèet Q íøku pásma a frekvenci,
pak se po vykrácení f0 ve zlomku zjednoduí
vtah na níe uvedený koneèný vzorec:
GMLA1, 2 = 10. log (B1/B2) [dB].
Omezení platnosti tohoto vzorce spoèívá
v tom, e toto mìøení musí být vztaeno ke
stejné frekvenci a ke stejnému dizajnu (myleno pøedevím prùmìru) antény. Pøi tomto
omezení mohou být vyputìny vechny sloité vztahy výpoètu úèinnosti MLA, které by
uvedený triviální srovnávací výpoèet udìlaly
pro tuto potøebu zbyteènì sloitým. V praxi
jsou to toti právì ony vechny nepodstatné malièkosti, které mají na úèinnost MLA
zásadní vliv a které lze témìø do nekoneèna
vylepovat a vylepovat. Uvedeným triviálním zpùsobem lze velmi snadno a exaktnì
porovnávat ve v bìné radioamatérské praxi amatérskými prostøedky nezmìøitelné.
Velkou výhodou tohoto nestandardního
postupu je, e íøku pásma v její relativní
velikosti lze lehce odeèíst z obrazovky PC
monitoru pøímo v centimetrech, odeètené
délky úseèek mezi sebou vydìlit, logaritmovat, vynásobit deseti a hned víme, jak na tom
jsme. Pravítkem na monitoru odmìøené délky úseèek b1 a b2 (obr. 16) v centimetrech
lze pak podle uvedeného dokonce jednodue pøepoèítat na pomìrný zisk v dB. Tento
výpoèet je pro posouzení efektu vylepování
upravované antény v praxi dostateènì pøesný. (V praxi vìtinou staèí jediný pohled
i bez mìøení a poèítání.) Dùleité je pøi tomto
postupu pouze dodrení stejnì nastaveného
zdvihu rozmítání na admitanèním analyzátoru a zachovat na obrazovce monitoru totoné
zvìtení grafù obou antén.
Dùleité upozornìní: Fakticky vypoètený zisk GMLA1, 2 pøedstavuje toliko rozdílový
zisk MLA2 vùèi MLA1 (kvaziporovnání
s etalonem). Nejedná se o veobecnì
známé GdBd èi GdBi!!!  neporovnáváme toti anténu vùèi normálovému dipólu (GdBd) èi izotropickému záøièi (GdBi),
ale jen jednu proti druhé.
(Pokraèování)

Obr. 15. QTH OK2ER (letecký snímek TNX OK2BSY)

Obr. 16. Porovnání zisku dvou antén: MLA-M a MLA-M+
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