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Jak u bylo øeèeno døíve, na rozdíl od
jiných typù antén je pro úèinnost MLA
velmi kritická velikost ztrátového odporu
Rz. Velikost ztrátového odporu Rz je samozøejmì kritická u kterékoli antény, ale
s ohledem na extrémnì nízký vyzaøovací
odpor MLA (typicky 10-2 a 10-1 Ω) se
zhorení ztrátového odporu o pouhé desetiny ohmu projeví na úèinnosti MLA zásadnì, zatímco úplnì stejná nominální
zmìna velikosti ztrátového odporu
bude u klasického dipólu nepostøehnutelná. Zejména v tomto úhlu pohledu jsou
mezi drátovou anténou a MLA velmi zásadní konstrukèní rozdíly. U vývoje
a výroby magnetických smyèkových antén je pochopení její základní podstaty
a smysl pro detail nezbytnou podmínkou
úspìné práce. Øeèeno lapidárnì: i drátovou anténu lze zdrbat, ba dokonce
i pøi solidní teoretické znalosti anténní
problematiky, ale u MLA je to øádovì
pravdìpodobnìjí.
Druhou komplikací MLA a následnì
touto textovou èástí vysvìtlující skrytý
význam titulku této kapitoly (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), je
skuteènost, kterou pravdìpodobnì nepochopili nebo nedostateènì vysvìtlují
i mnozí výrobci tìchto antén. Magnetická
smyèková anténa mùe fungovat dokonale a plnì srovnatelnì s jinými neziskovými drátovými anténami pouze za
pøedpokladu, e vekerá energie odpovídající pouitému výkonu vysílaèe se pøelévá v rezonanci výhradnì mezi smyèkou
a kondenzátorem základního LC obvodu
antény. To mùe nastat pouze a jedinì
tehdy, pokud je pøetransformovaná impedance MLA: RA = 50 Ω a jX = 0. Není-li
tomu tak, pak se napájeè stává souèástí
LC obvodu anténní smyèky a s ohledem
na nií kvalitu jeho dielektrika (poronáváme se vzduchovým dielektrikem ladicího
kondenzátoru) to výraznì degraduje Q
antény. U antén s vysokým Q, které
v ideálním pøípadì mùe dosahovat hodnoty 1000 (i více), teèe pøi výkonu 100 W

(Pokraèování)
anténní smyèkou proud 30 A (i více). Jak
se bude chovat u MLA kondenzátor pøipojený k anténní smyèce tenkým drátem, to
si mùeme pøedstavit tak, e pájecí oèko
pistolové pájeèky pøipojíme k sekundárnímu vinutí trafopájeèky pøes dvoumetrovou telefonní dvoulinku.
Impedanci MLA velmi zásadním zpùsobem ovlivòuje blízké okolní prostøedí,
které mìní impedanci MLA i pøi pouhém
jejím otáèení, nìkdy a o 300 %! Nelze
proto oèekávat, e MLA s pevnou vazební smyèkou bude jako vnitøní anténa
fungovat dobøe. Nìjak a do nìkterých
smìrù moná ano. Pokud magnetickou
smyèkovou anténu nemùeme pøizpùsobit ve vech pøípadech hned na jejím
vstupu/výstupu na ÈSV 1 : 1 (pozor, nikoli a na konci napájeèe), nemùeme ji
oznaèit jako dobrou MLA. Její reálnì vyzáøený výkon nikdy nebude stejný v rùzných podmínkách rùzných QTH! Soused,
který si nai zapùjèenou MLA nemùe
vynachválit, nemá tøeba ve zdech tolik
drátù, které pøi pouití stejné MLA v naem ham shacku zhorí ÈSV a k nepouitelnosti. U MLA mùe i malé zhorení
ÈSV, které je u jiných antén zcela akceptovatelné, vyrobit ztrátu -10 i více dB!
Rozdíl v ERP u pøizpùsobené a nepøizpùsobené MLA pak souvisí pøedevím
s délkou a kvalitou napájeèe! Nádhernì
o tom vem píe OK1VR v bulletinu OQI
94 [9]  tesat do uly! Jak se projeví horí
ÈSV na vstupu MLA na zmìnì Q (v dùsledku ERP) MLA, je jasnì patrné z obr.
16 (PE-AR 10/14, s. 44). Pozor, platí to
i v pøípadì, e je anténa na konci napájeèe dokonale vyladìná.
Závìrem této kapitoly lze tedy odvodit
nìkolik rad zaèínajícím i pokroèilým experimentátorùm, ale i uivatelùm hotových
MLA:
l Nejlepím prostøedím pro experimenty s MLA je volný prostor (napø. zahrada). Anténa, která se u nás v obýváku
chová by i docela slunì, toto chování
s nejvìtí pravdìpodobností v obýváku
po pøestìhování i zanechá. I zdánlivì neutrální pøedmìty (cihlová zeï) se umí
projevit.
40 m LW

Obr. 18. Zleva: MLA-M (multiband, 10 W),
MLA-T (1,8 a 3,5 MHz, 100 W) a MLA-HF (atypická, speciální zakázka pro neamatérské úèely, 5  7 MHz, 100 W)

l Nejvìtím nepøítelem je sériový
ztrátový odpor rezonanèního obvodu
smyèky antény. Mìjte to na pamìti pøi
volbì prùøezu vodièe smyèky a mechanického provedení kapacitoru! Smyèka
z poddimenzovaného vodièe a kondenzátor s tøecími kontakty pøinesou spí zklamání ne radost.
l Vodièem smyèky sice protéká
exrémní proud, ale (støídavì) o chvilinku
pozdìji jí protéká proud fázovì posunutý
proti napìtí. Proto mùe být na kondenzátoru extrémní napìtí a cívkou mùe protékat extrémní proud, ani by to poruovalo
platnou rovnici P = U . I. Pøi výkonech kolem 100 W a trochu sluném Q mùe jít
o velké stovky, ba i tisíce voltù. U výkony malých desítek wattù zpùsobí výboje
mezi plechy bìných ladicích kondenzátorù. A pamatujte, popáleniny kùe od vf
výboje se moc patnì hojí!
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Obr. 16 a 17. Fotografování antén kvadrokoptérou na dvorku OK2ER. Kvadrokoptéru øídí Petr, OK2BSY, její stín na trávníku je
dobøe vidìt v pravém dolním rohu obrázku. (V pøítím èísle vám ukáeme, jak se pouívá kvadrokoptéra pøi stavbì drátových antén)
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