
44 Praktická elektronika - A R 11/2014

Jak u� bylo øeèeno døíve, na rozdíl odjiných typù antén je pro úèinnost MLA
velmi kritická velikost ztrátového odporu
Rz. Velikost ztrátového odporu Rz je sa-mozøejmì kritická u kterékoli antény, ales ohledem na extrémnì nízký vyzaøovacíodpor MLA (typicky 10-2 a� 10-1 Ω) sezhor�ení ztrátového odporu o pouhé de-setiny ohmu projeví na úèinnosti MLA zá-sadnì, zatímco úplnì stejná nominální
zmìna velikosti ztrátového odporu
bude u klasického dipólu nepostøehnu-
telná. Zejména v tomto úhlu pohledu jsoumezi drátovou anténou a MLA velmi zá-sadní �konstrukèní rozdíly�. U vývojea výroby magnetických smyèkových an-tén je pochopení její základní podstatya smysl pro detail nezbytnou podmínkouúspì�né práce. Øeèeno lapidárnì: i drá-tovou anténu lze �zdrbat�, ba dokoncei pøi solidní teoretické znalosti anténníproblematiky, ale u MLA je to øádovìpravdìpodobnìj�í.Druhou komplikací MLA a následnìtouto textovou èástí vysvìtlující skrytývýznam titulku této kapitoly (�Proè mag-
netické smyèkové antény chodí nebo ne-
chodí, aneb Kdy� dìlají dva toté�, není to
toté�, nebo dokonce kdy� jeden dìlá
toté�, nemusí být výsledek stejný�), jeskuteènost, kterou pravdìpodobnì nepo-chopili nebo nedostateènì vysvìtlujíi mnozí výrobci tìchto antén. Magnetickásmyèková anténa mù�e fungovat doko-
nale a plnì srovnatelnì s jinými nezis-kovými drátovými anténami pouze zapøedpokladu, �e ve�kerá energie odpoví-dající pou�itému výkonu vysílaèe se pøe-lévá v rezonanci výhradnì mezi smyèkoua kondenzátorem základního LC obvoduantény. To mù�e nastat pouze a jedinìtehdy, pokud je pøetransformovaná im-pedance MLA: RA = 50 Ω a jX = 0. Není-litomu tak, pak se napájeè stává souèástí
LC obvodu anténní smyèky a s ohledemna ni��í kvalitu jeho dielektrika (poronává-me se vzduchovým dielektrikem ladicíhokondenzátoru) to výraznì degraduje Qantény. U antén s vysokým Q, kterév ideálním pøípadì mù�e dosahovat hod-noty 1000 (i více), teèe pøi výkonu 100 W
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l  Nejvìt�ím nepøítelem je sériovýztrátový odpor rezonanèního obvodusmyèky antény. Mìjte to na pamìti pøivolbì prùøezu vodièe smyèky a mechanic-kého provedení kapacitoru! Smyèkaz poddimenzovaného vodièe a kondenzá-tor s tøecími kontakty pøinesou spí� zkla-mání ne� radost.
l  Vodièem smyèky sice protékáexrémní proud, ale (støídavì) o chvilinkupozdìji jí protéká proud fázovì posunutýproti napìtí. Proto mù�e být na kondenzá-toru extrémní napìtí a cívkou mù�e proté-kat extrémní proud, ani� by to poru�ovaloplatnou rovnici P = U . I. Pøi výkonech ko-lem 100 W a trochu slu�ném Q mù�e jíto velké stovky, ba i tisíce voltù. U� výko-ny malých desítek wattù zpùsobí výbojemezi plechy bì�ných ladicích kondenzá-torù. A pamatujte, popáleniny kù�e od vfvýboje se moc �patnì hojí!
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[9] Macoun, Jindra, OK1VR: Ztráty na�ladìném� anténním napájeèi. OK QRPINFO (OQI) è. 94 (èervenec 2014), s. 38� 40.

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 pøí�tím èísle vám uká�eme, jak se pou�ívá kvadrokoptéra pøi stavbì drátových antén)

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 ne-

amatérské úèely, 5 � 7 MHz, 100 W)

anténní smyèkou proud 30 A (i více). Jakse bude chovat u MLA kondenzátor pøipo-jený k anténní smyèce tenkým drátem, tosi mù�eme pøedstavit tak, �e pájecí oèkopistolové pájeèky pøipojíme k sekundární-mu vinutí trafopájeèky pøes dvoumetro-vou telefonní dvoulinku.Impedanci MLA velmi zásadním zpù-sobem ovlivòuje blízké okolní prostøedí,které mìní impedanci MLA i pøi pouhémjejím otáèení, nìkdy a� o 300 %! Nelzeproto oèekávat, �e MLA s pevnou vazeb-
ní smyèkou bude jako vnitøní anténafungovat dobøe. Nìjak a do nìkterýchsmìrù mo�ná ano. Pokud magnetickousmyèkovou anténu nemù�eme pøizpùso-bit ve v�ech pøípadech hned na jejím
vstupu/výstupu na ÈSV 1 : 1 (pozor, ni-
koli a� na konci napájeèe), nemù�eme jioznaèit jako dobrou MLA. Její reálnì vy-záøený výkon nikdy nebude stejný v rùz-ných podmínkách rùzných QTH! Soused,který si na�i zapùjèenou MLA nemù�evynachválit, nemá tøeba ve zdech tolikdrátù, které pøi pou�ití stejné MLA v na-�em ham shacku zhor�í ÈSV a� k nepou-�itelnosti. U MLA mù�e i malé zhor�eníÈSV, které je u jiných antén zcela akcep-tovatelné, vyrobit ztrátu -10 i více dB!Rozdíl v ERP u pøizpùsobené a nepøizpù-sobené MLA pak souvisí pøedev�íms délkou a kvalitou napájeèe! Nádhernìo tom v�em pí�e OK1VR v bulletinu OQI94 [9] � tesat do �uly! Jak se projeví hor�íÈSV na vstupu MLA na zmìnì Q (v dù-sledku ERP) MLA, je jasnì patrné z obr.16 (PE-AR 10/14, s. 44). Pozor, platí toi v pøípadì, �e je anténa na konci napáje-èe dokonale vyladìná.Závìrem této kapitoly lze tedy odvoditnìkolik rad zaèínajícím i pokroèilým expe-rimentátorùm, ale i u�ivatelùm hotovýchMLA:
l Nejlep�ím prostøedím pro experi-menty s MLA je volný prostor (napø. za-hrada). Anténa, která se u nás v obývákuchová by� i docela slu�nì, toto chovánís nejvìt�í pravdìpodobností v obývákupo pøestìhování i zanechá. I zdánlivì �ne-utrální� pøedmìty (cihlová zeï) se umíprojevit.
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