O magnetických smyèkových anténách
 teorie/praxe/výroba

Popis a zpùsob pouití
MLA-ER

Magnetická smyèková anténa MLA-ER zavruje pìtileté období vývoje tìchto typù antén ve firmì BTV. A do vyvinutí typu MLA-ER, která je registrována
jako èeský uitný vzor i jako EU design
(OHIM), bylo moné v ÈR prùmyslovì vyrábìt levné magnetické smyèkové antény
jen díky skladovým zásobám dnes u asi
jinak neupotøebitelných RX ladicích kondenzátorù. Bohuel ale pouze pro pro
malé výkony (øádovì 10 W). Magnetické
smyèkové antény na vìtí výkony jsou
z objektivních dùvodù nìkolikrát draí
ne QRP MLA a tøeba 10x draí ne jakákoli jiná nezisková drátová anténa.
Ukazuje se, e magnetické smyèkové antény pouitelné pro výkon 100 W jsou pro
vìtinu radioamatérské komunity (el,
v penzijním vìku) cenovì nepøijatelné.
Pøíèina této cenové diferenciace leí ve
fyzikální podstatì MLA. Kadá správnì
vyrobená MLA se vyznaèuje mimoøádnì
vysokým Q. V této souvislosti pak vysokým napìtím na koncích smyèky, kde je
pøipojen pracovní (rezonanèní) kondenzátor. Pracovní rezonanèní kondenzátory
musejí být pro vìtí výkony ne QRP dimenzovány na napìtí >10 kV, jsou proto
velké a tìké, a protoe smyèkou antény
teèe v rezonanci i neobvykle vysoký
proud, musejí být vechny èásti rezonanèního obvodu MLA dostateènì
proudovì i napìovì dimenzovány. Tato
skuteènost pak zásadním zpùsobem
ovlivòuje konstrukci MLA. (Robustní provedení takové MLA je nezbytné.) Uvedené poadavky na MLA pak øádovì zvyují
cenu magnetické smyèkové antény pouitelné pro výkony kolem 100 W (a výe).

Princip MLA-ER

Podstatou MLA-ER je neobvykle øeený rezonanèní obvod MLA, který je tvoøen
jedním závitem tøívrstvé trubky PEXAL
20 (obr. 38), která se pouívá pro podlahové topení. Vodivou vrstvu této trubky
tvoøí Al fólie o tlouce 0,3 mm a její zpevnìní zajiují dvì vrstvy polyetylénu.
Zvlátností MLA-ER je, e neobsahuje
pracovní rezonanèní kondenzátor v podobì diskrétní souèástky. Kondenzátor je
virtuálnì vytvoøen kapacitou vsunuté trubky o mením prùmìru (PEXAL 16) s konci hlavní smyèky PEXAL 20. Délka vsunutého úseku trubky PEXAL 16 pøitom
urèuje kapacitu virtuálního pracovního
kondenzátoru.
Zatímco se nastavování kmitoètu starího modelu MLA-ER øeilo zvìtováním
prùmìru hlavní smyèky, kdy se kapacita
vytváøela dílèím postupným vnoøováním
(jediného vnitøního kusu) ladicího úseku, nový model MLA-ER (obr. 39, 41) pouívá naproti tomu jednotný prùmìr hlavní smyèky a vnitøní úseky rùzné délky
jsou pøedladìny ve výrobì pro kadé pásmo zvlá). Jinými slovy, pro kadé pásmo se u nového modelu MLA-ER pouívá
individuální vnitøní úsek PEXAL 16, v jeho støedu je nalepen distanèní a izolaè-
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ní krouek oznaèený èíslem. (Pásmo
v MHz, viz obr. 40) Pùvodní ladìní bylo
bez mìøicí techniky realizovatelné velmi
obtínì, zatímco u nového modelu MLA-ER je po doraení koncù hlavní smyèky
MLA na distanèní krouek zajitìno opakovatelné naladìní MLA s minimální odchylkou kapacity. Vlivem sériového øazení
virtuálních kapacit obou koncù MLA zde
toti záleí nejen na hloubce vnoøení trubky PEXAL 16, ale i na jejím symetrickém
vnoøení. V pùvodním provedení to bylo
jednoduchým zpùsobem neøeitelné.
U nového modelu je anténa MLA-ER hrubì naladìna nad horní konec vybraného
KV pásma pouhým doraením koncù
trubky PEXAL 20 na distanèní krouek ve
støedu trubky PEXAL 16.
Doladìní MLA-ER na pøesný kmitoèet
v rámci zvoleného pásma zajiuje pomocný ladicí válec, který se manuálnì
posouvá po hlavní smyèce v místì jejího
pøeruení, obr. 41. Tímto pomocným ladicím válcem se k hrubé kapacitì tvoøené
vnoøeným úsekem vnitøního kusu ladicího
úseku PEXAL 16 doplòuje øádovì nií
paralelní kapacita. Pomocným ladicím
válcem se pásmovì pøedladìná MLA-ER
dolaïuje od horního konce pásma smìrem dolù.

Obr. 38. Topenáøská trubka PEXAL

Zpùsoby buzení MLA-ER

Pøi testování MLA-ER byly vyzkoueny tøi varianty buzení MLA-ER:
1. FCC (Faraday Coupling Coil);
2. gamma match;
3. gamma/lambda match.
Podrobnìji jsme vechny tøi zpùsoby
popsali v PE-AR 1/2015 (s. 42). Zde popisovaná a zobrazená (obr. 39) MLA-ER
pouívá buzení FCC. Buzení prostøednictvím FCC má nejvyí rozsah pøeladìní,
ale bez mìøicích pøístrojù je optimální nastavení vstupní impedance MLA komplikované. Výhodou je iroký rozsah transformaèního pøevodu. Pokud nevyhoví
umístìní FCC v rovinì hlavní smyèky, je
vhodné vyzkouet posouvat FCC mimo
rovinu hlavní smyèky MLA. Z praxe: i posun o jeden centimetr mùe hrát zásadní
roli pøi pøizpùsobování MLA touto metodou. FCC se umisuje zpravidla v protilehlé èásti hlavní smyèky (proti èásti s virtuální kapacitou, viz obr. 39), kde je
nejnií napìtí. Sniuje se tím úèinnost
kapacitní vazby a pøevauje zde ádoucí
vazba indukèní. Pozor ale, toto doporuèené umístìní nesmí být chápáno jako nemìnné dogma, pøednostnì je tøeba nalézt
dokonalé impedanèní pøizpùsobení MLA.
To ale nemusí být vdy v tomto nejèastìji
doporuèovaném místì.

Pøíprava k provozu
MLA-ER je dopravována v pøepravním rozmìru, stoèená na prùmìr 60 cm.
Po jejím vybalení narovnáme hlavní závit
PEXAL 20 tak, aby tvoøil pøibliný kruh.
Nasuneme na smyèku posuvný ladicí válec (obr. 41) a vsunutím úseku z trubky
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Obr. 39. MLA-ER s rotátorem,
upevnìným na stropì

Obr. 40. Virtuální kondenzátory

Obr. 41. Detail jemného ladìní kmitoètu

PEXAL 16 do hlavního závitu smyèky PEXAL 20 (oba konce na doraz) jsme pøedladili vybrané pásmo tìsnì nad jeho horním koncem. Obì smyèky (hlavní a FCC)
zavìsíme na vhodný døevìný nebo plastový nosník (na obr. 39 je rotátor). Pøi staeném výkonu na max. 10 W se po zaklíèování snaíme pomocí posuvného
ladicího válce naladit anténu na nejlepí
ÈSV. Pokud není ÈSV 1:1, zkusíme
zmìnit polohu FCC vysunutím mimo rovinu hlavní smyèky.
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