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Èlánky �Magnetické smyèkové antényprakticky (1) a (2)� v PE-AR 3 a 5/2019zmiòují �klasickou pasivní� smyèkovouanténu, zhotovenou z 50Ω koaxiálníhokabelu se svaøovaným trubkovým plá�-tìm � Cu vodièem (∅ 25 mm) a pìnovýmPE dielektrikem (typ PENFLEX 7/8), do-ladìnou do rezonance samostatnými(�vnìj�ími�) kabelovými kapacitami. Tzn.kapacitami z úsekù koaxiálních kabelù,pøipojovanými paralelnì ke koncùm (svor-kám) anténní smyèky.Vnitøní vodiè (Cu trubka ∅ 10 mm)tohoto koax. kabelu je v popisovanémuspoøádání nefunkèní, tzn. �e není nikampøipojen, a na funkci smyèkové antény senepodílí. Uplatòují se pouze: vìt�í vnìj�íprùmìr koax. kabelu, pøispívající k vìt�íúèinnosti, a prùmìr anténní smyèky.(Tento koax. kabel se pou�ívá v základno-vých stanicích mobilních operátorù.)Ukázalo se, �e za urèitých podmínekje mo�né vyu�ít k doladìní anténní
smyèky právì jen vnitøní vodiè tohotokoax. kabelu, pøipojíme-li jej jako kapacituke koncùm (svorkám) anténní smyèky(obr. 2).Anténa pak rezonuje na kmitoètu da-ném indukèností anténní smyèky a jejívnitøní kabelovou koaxiální kapacitou.Indukènost L pou�ité kruhové smyèky(∅ 127 cm z Cu vodièe ∅ 25 mm o délce

400 cm), vypoètená on-line kalkulaèkouMLACalc [1] (popø. programem DG0KW[2]), je
L = 3,2 µH.

Katalogová  kapacita 50Ω koax. kabe-lu této anténní smyèky s pìnovým PE di-elektrikem by mìla èinit 0,73 pF/m, tzn.pøi délce 400 cm je to 300 pF. Anténa bytedy mìla podle [1] rezonovat na kmitoètu5,13 MHz. Rezonance namìøená na vý-stupu symetrizované koaxiální vazebnísmyèky èinila 5,04 MHz. Posun k ni��ífrekvenci o 90 kHz zøejmì ovlivnila neuva-�ovaná vlastní kapacita smyèky, spolus mo�nou chybou pøi výpoètu indukènostismyèky on-line kalkulaèkou. Rozdíl mezivypoèteným a namìøeným rezonanènímkmitoètem je tedy zpùsoben neuva�ova-nou kapacitou +11 pF.Smyèkovou anténu tak lze doladit dorezonance jen kapacitou vnitøního vodièea pak obvyklým zpùsobem pøizpùsobit(vazební smyèkou, LC èlánkem apod.).
Návrh antény

Pøi praktickém návrhu/výpoètu tétoantény vycházíme z daných prostoro-
vých podmínek, které ovlivní maximálnímo�ný rozmìr � prùmìr smyèky, resp.obvod této smyèky (kruhové, trojúhelní-kové, ètvercové èi vícestranné) vyjádøenýve vlnové délce. Z indukènosti smyèkypak urèíme i potøebnou rezonanèní kapa-citu antény na zvoleném provozním kmi-toètu, napø. podle [1].Víme, �e úèinnost malých smyèko-
vých antén, daná pomìrem vyzaøovacíhoa v�ech ztrátových odporù, je obecnì
malá, závislá pøedev�ím na plo�e anté-
ny, která by mìla mít obvod � délku
£ 0,35 l, resp. kruhový prùmìr do 0,1 l.Tzn. délku, pøi které má impedance
smyèky je�tì indukèní charakter, tak�e

je mo�né ji doladit do rezonance pouzeparalelní kapacitou.Za tìchto podmínek ji� sice smyèkanesplòuje teoretické kritérium pro malésmyèky (obvod < 0,1 λ) zaruèující  rovno-mìrné rozlo�ení vf proudu podél celésmyèky s diagramem záøení, který má hluboká minima v ose kolmé k rovinìsmyèky. Jako vysílací anténa má ale
tato vìt�í (del�í) smyèka ji� pomìrnì
velkou úèinnost, pøibli�ující se nezkrá-
ceným anténám dipólovým.Zmínìný maximální prùmìr 0,1 λumo�òuje realizovat velmi úèinné smyè-kové antény o prùmìru 8 m na 3,6 MHza  4 m na 7 MHz. Reálné prostorové pod-mínky takové rozmìry zpravidla omezují,ale neznemo�òují.Pøi návrhu autorezonanèní smyèkovéantény je pak nutné zvolit takovou délkukabelu smyèky, pøi které se na zvolenémkmitoètu shoduje �vnitøní� kapacita ce-
lého, popø. jen èásti koax. kabelu s po-
tøebnou rezonanèní kapacitou celé an-
ténní smyèky.Tuto kapacitu mù�eme ke smyèce pøi-pojit:

Galvanicky (vodivì):a) jednostrannì celou délku (obr. 3a);b) jednostrannì polovinu délky (obr. 3b);c) jednostrannì krat�í úsek (obr. 3c);
kapacitnì (nevodivì):d) symetricky oboustrannì (obr. 3d).
Zde jde o symetrickou oboustrannou

vazbu kapacitní mezi stínìním a celoudélkou vnitøního vodièe (obr. 3d). Rezo-nanci antény zde ovlivòuje kapacita dvoji-ce shodných, sériovì spojených vnitøníchvodièù. Její velikost je ètvrtinovou kapa-
citou celkové kapacity (nepøeru�eného)koax. kabelu.(Zapojení na obr. 3d je principiálnìshodné se smyèkovou anténou typu
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Popisují se smyèkové antény zhotovené z koaxiálního kabelu, doladìné do re-
zonance jen kapacitou vnitøního vodièe a stínìní, zapojenou ke koncùm (svor-
kám) anténní smyèky. Antény tak mù�eme oznaèit za autorezonanèní (samorezo-
nanèní). Mohou být konstruovány jako rozebíratelné (skládací) vhodné pro QRP
portablový provoz na ni��ích pásmech. Pøíslovce prakticky znamená, �e jsou to
antény vlastnoruènì � amatérsky (snadno) zhotovitelné.

Obr. 2. Pøipojení vnitøního vodièe koax.
kabelu antény (dle PE-AR 5/2019) k Cu
trubkovému stínìní u anténních svorek

Obr. 1. Celkový pohled na anténu

Obr. 3. Schematické znázornìní vodivého galvanického - paralelního (3a, b, c,) a kapacitního - sériového (3d) pøipojení vnitøního
vodièe ke koncùm (svorkám) autorezonanèní smyèkové antény: a) celou délkou; b) polovinou celé délky; c) úsekem krat�ím ne�

polovina celé délky; d) celou délkou pøeru�enou na protilehlé (neutrální) stranì anténní smyèky
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MLA-ER podle OK2ER, kde je vnitønímkapacitním vodièem Cu trubka, izolovanìa symetricky zasunutá do koncù anténníPEXALové kruhové smyèky.)Je-li celková kapacita èásti koax. ka-belu Ck, pak její polovina èiní 0,5 Ck, a sé-riové spojení obou polovin je souètempøevrácených hodnot 1/0,5 Ck + 1/0,5 Ck,tak�e výsledná Ca  = 2/0,5 Ck = 0,25 Ck.Tato oboustranná symetrická kapacit-ní vazba (obr. 3d) tedy doladí do rezonan-ce del�í, tzn. úèinnìj�í smyèkovou an-
ténu ne� mo�nosti a) a b). Del�í anténamá vìt�í indukènost, tak�e pro dosa�enírezonance je nutná takto získaná men�íkapacita.

Obr. 5f. Schéma symetrizované
koaxiální vazební smyèky

Z tohoto hlediska jsou pro doladìnívìt�ích a úèinnìj�ích smyèkových antén,které �pracují� tìsnì pøed vlastní rezo-nancí, tzn. antén, jejich� obvod se pøibli-�uje délce 0,35 a� 0,4 λ, obecnì vhodnìj-�í koax. kabely s vy��í impedancí,proto s men�í kapacitou. Napø. koax. ka-bely s impedancí 75 Ω a pìnovým PE die-lektrikem.
Kapacity nìkterých koax. kabelù:

l 50 Ω, plné PE dielektrikum (ε = 2,3),Cu opletení, C = 101 pF/m;
l 50 Ω, pìnové PE diel. (ε = 1,2 a�1,5), Cu opletení, C = 54 a� 75 pF/m;
l 50 Ω min. (teflon) PTFE (ε = 1,5),Ag opletení, C = 90 pF/m;
l 75 Ω, plné PE diel. (ε = 2,3),Cu opletení, C = 75 pF/m;
l 75 Ω, pìnové PE diel. (ε = 1,5),Cu trubka, C = 67,9 pF/m.[Pìnové dielektrikum mù�e mít rùz-nou �kvalitu�, proto se u rùzných pìno-vých koaxiálních kabelù se shodnou im-pedancí nemusí shodovat jejich mìrnákapacita (pF/m).]

Anténní smyèkou sestavenou ze dvouúsekù anténního koax. kabelu spojenýchkonektorovou spojkou (tzv. redukcí), spo-jující jen stínìní obou úsekù, kdy na an-ténní svorky pøipojíme vnitøní vodiè jenz jednoho úseku dle obr. 3,  si návrh a do-ladìní vìt�í, a proto úèinnìj�í smyèkovéantény obvykle usnadníme. Pøi tom neva-dí, kde je koaxiální spojka na obvodusmyèky umístìna. Neutrální bod, ke
kterému je navázána symetrizovaná
(koaxiální) vazební smyèka, je v�dy na
protilehlé stranì anténních svorek.

Délka kapacitního
koaxiálního kabelu

Délku koax. kabelu, resp. rozmìrsmyèky, pøi které se shodne (vnitøní) ka-pacita koax. kabelu s rezonanèní kapaci-tou smyèky, musíme vypoèítat nebo urèitgraficky.

Obr. 4. Grafické urèení vhodné �kapacit-
ní� délky koaxiálního kabelu autorezo-

nanèní anténní smyèky

Obr. 5a. Konektorové (PL) pøipojení obou
polovin anténního koaxiálního kabelu ke
svorkám anténní smyèky v plastovém
krytu IP54 (OBI). Svorkami anténní

smyèky jsou tak oba PL konektory

Obr. 5b. Pøipojení vnitøního vodièe levé
poloviny anténní smyèky ke svorkám

anténní smyèky uvnitø krytu IP54

Obr. 5. Samonosná kruhová autorezo-
nanèní anténa na 7 MHz sestavená ze
dvou shodných èástí Cu trubkového
koaxiálního kabelu typu PENFLEX 3/8
(VCCZE 75-6.8) na nosné bambusové

trubce:

Obr. 5c. Oba shodné koaxiální kabely
dìlené anténní smyèky jsou na protilehlé
(neutrální) stranì vodivì spojeny malým
krytem z pocínovaného plechu nebo...

Obr. 5d. ...nebo koaxiální spojkou (re-
dukcí UHF/UHF). Zároveò tam pøiléhá
symetrizovaná koaxiální vazební smyèka

Obr. 5e. Upevnìní symetrizované koaxi-
ální vazební smyèky k nosné trubce
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Do pravoúhlých souøadnic si znázor-níme závislost délky zvoleného typu koax.kabelu na jeho kapacitì. Do tého� grafupak znázorníme závislost rezonanèní dél-ky antény na její rezonanèní kapacitì Csvypoètené nìkterou on-line kalkulaèkou(napø. MLACalc [2]). Obì závislosti jsoulineární, jsou to tedy pøímky. Prùseèíkobou pøímek bude v místì shodné kapa-city, která nám urèí (výchozí) rozmìrysmyèkové antény (obr. 4).Tak byly vypoèteny (výchozí) rozmìrydále popsané smyèkové antény pro pás-mo 7 MHz z kvalitního úlo�ného, ale �neo-hebného� koax. kabelu pro kabelový TVrozvod, pùvodnì znaèeného VCCZE 75--6.8. (Obèas se objevuje na burzách jako�neprodejný� s �nevhodnou� impedancí75 Ω  na KV amatérská pásma navíc s in-stalaèní neohebností � tuhostí. Je ekviva-lentem amerických koaxiálních kabelùtypu PENFLEX 3/8.)
Autorezonanèní

smyèková anténa na 7 MHz
K sestavì antény se pou�ilo dvoushodných úsekù vý�e zmínìného kvalit-ního koax. kabelu typu VCCZE, zakonèe-ných ètyømi konektory UHF (PL).Tuhost, tj. omezená ohebnost tohotokoax. kabelu proto umo�òuje sestavit an-ténu na jediném nosném prvku � izolaènítrubce z izolantu, ke které je anténa upev-nìna �nahoøe� v místì anténních svorek,pomocí plastového krytu (OBI) a �dole�v neutrálním bodì koaxiální spojkou � tzv.redukcí, upevnìnou k nosné trubce izola-èni kabelovou pøíchytkou ∅ 16 mm. Uká-zalo se, �e nejvhodnìj�í nosnou trubkounení plastová PPR trubka, ale lehká trub-ka bambusová.Podrobnìj�í popis antény s výsledkymìøení uveøejníme v poslední èásti èlán-ku. Pozorný ètenáø si podle dosud uvede-ných informací ji� navrhne a sestaví auto-rezonanèní anténu sám.
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