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Za autorezonanèní smyèkové antény
pova�ujeme smyèkové antény zhotove-
né z koaxiálního kabelu, doladìné do
rezonance kapacitou vnitøního vodièe
anténní smyèky, pøipojenou paralelnì
ke svorkám této smyèky. �Jednopás-
mová nevýhoda� je kompenzována
snadným zhotovením, jednoduchým
uspoøádáním bez ladicího kondenzátoru
na vysoké vf napìtí a bez mechanic-
kých pøevodù a elektronických obvodù,
nezbytných u dálkového ovládání/ladìní
vícepásmových smyèkových antén. Ne-
ní to øe�ení �up to date�, nicménì vlast-
noruèní zhotovení relativnì úèinné
smyèkové antény �klasický� KV provoz
v omezených prostorových podmínkách
umo�òuje.

Potvrzují to i provozní zku�enosti
OK1IM, který s horizontální jednopás-
movou smyèkou (∅ 127 cm) pøelaïo-vanou na jednotlivá pásma pevnýmikoaxiálními kapacitami [2] navázal
v dobì pandemie covidu-19 na pás-
mech 7, 10, 14 a 18 MHz 541 �klasic-
kých� CW spojení s 53 zemìmi WAC.

Zapojení smyèky
�Ladicí� kapacitu koax. kabelu an-

ténní smyèky mù�eme pøipojit ke svor-
kám smyèky rùzným zpùsobem. Popi-
sujeme pøipojení I., II., III., IV (obr. 1).I. Ke svorkám anténní smyèky gal-vanicky (vodivì) pøipojíme celou délku
vnitøního vodièe, tzn. jeho maximálníkapacitu. Anténní smyèka tak mù�e být
z jediného kusu koax. kabelu (obr. 1a).II. Ke svorkám anténní smyèky pøi-
pojíme galvanicky (vodivì) dvì polovi-
ny celkové délky vnitøního vodièe, tzn.
opìt jeho maximální kapacitu. Anténní
smyèka je v tomto zapojení proto roz-
dìlena na dvì poloviny spojené koaxiál-
ní spojkou (obr. 1b).III. Ke svorkám anténní smyèky pøi-
pojíme galvanicky (vodivì) jen polovi-
nu délky vnitøního vodièe, tzn. jeho po-lovièní kapacitu. Anténní smyèka je
opìt rozdìlena na dvì poloviny spojené
koaxiální spojkou (obr. 1c).IV. Ke svorkám anténní smyèky pøi-
pojíme/navá�eme kapacitnì celou dél-
ku vnitøního vodièe, pøeru�eného na pro-
tilehlé stranì anténních svorek, tzn. jehoètvrtinovou kapacitu (obr. 1d).

Anténní smyèka je v�dy naladìna na
stejný kmitoèet, i kdy� se zvìt�uje její
prùmìr a tím i indukènost. K rezonanci
proto postupnì dochází s ni��í kapaci-
tou (viz tab. 1).
O rozmìrech a úèinnosti

Relativnì malou úèinnost smyèko-
vých antén zvy�uje prùmìr smyèky
a prùmìr vodièe smyèky. Proto volíme

prùmìr smyèky co nejvìt�í, ov�em
s pøihlédnutím k prostorovým mo�nos-
tem. Pro vnitøní nebo �balkónovou� in-
stalaci lze od pásma 7 MHz realizovat
pomìrnì úèinné smyèky s prùmìry do
200 cm, uspoøádané tak, aby (�napì�o-
vé�) svorky anténní smyèky byly v�dy ve
�volném prostoru�, na protilehlé stranì
od upevòovací konstrukce a napájecích
i ovládacích obvodù ladìní.Takové smyèky prakticky nemìnísvé naladìní se zmìnou umístìnía ovládání, tedy ani pøi manuálním la-dìní rukou operátora. Proto popisuje-
me podrobný návrh smyèkových antén
III. a IV. zapojených jednak podle obr.
1c a 1d, a pak upravených pro dolaïo-
vání, viz obr. 2c a 2d.

Návrh antény III.
na 7 MHz podle obr. 1c a 2c

Z online MLA kalkulaèky [3] odeète-
me na zvoleném rezonanèním kmitoètu
Rrez = 7,035 MHz pro jednozávitovou
anténní smyèku z 75Ω koax. kabelu
(∅ stínìní 8 mm) a prùmìry D = 90
a� 200 cm, resp. obvody O = 283 a�
630 cm tyto výchozí údaje v tab. 1:

A � prùmìr smyèky (D), B � délka
koax. kabelu smyèky (OD), C � indukè-
nost (L), D � rezonanèní kapacita (Crez),E � úèinnost (η).

Ve sloupcích F a� H jsou vypoètené
rezonanèní kapacity crez pou�itého koax.
kabelu pro tøi rùzné smyèky, pøesnìji
pro 3 prùmìry (D), resp. 3 délky obvodù
(O) smyèky:

F � kapacita celé délky pøipojeného
koax. kabelu (obr. 1a),

G � kapacita poloviny délky pøipoje-
ného koax. kabelu (obr. 1b),

H � kapacita celé délky kapacitnì
vázaného koax. kabelu (obr. 1d).

Ve sloupcích F, G a H v tab. 1 na-jdeme kapacitu koax. kabelu smyè-ky, pøi které se blí�í rezonanèní ka-pacita smyèky Crez kapacitì koax.kabelu crez. Tato kapacita je souèinem
jeho délky v cm s kapacitou 0,67 pF/
/cm, tzn. kapacitou pou�itého 75Ω koax.
kabelu s PPE (PE pìnovým) dielektri-
kem na 1 cm. Prùmìry smyèky D nebo
obvody smyèky OD s pøibli�nì shodnými
kapacitami crez mají v tab. 1 stejnou
barvu.Skuteèné rozmìry smyèek v cm,
urèené grafickou interpolací podle [2],
jsou
D = 90,5 a OD = 284, D = 123  a  1/2 OD == 386, D = 168 a 1/2 OD = 528.

Délky (O) a kapacity (crez) aktivních
(�kapacitních�) úsekù, vèetnì konco-
vých PL-konektorù u antén, naladìných
na 7,035 MHz a zapojených podle obr.
1a, b, c, d, èiní:

1a) O = 284 cm a crez = 185 pF;
1b) O = 2 x 142 cm a crez = 2x 93 pF;
1c) 1/2 O = 144 cm a crez  = 129 pF;
1d) O = 528 cm a crez = 79 pF.

Ve v�ech pøípadech by mìla smyè-
ka rezonovat na stejném kmitoètu. Její
vypoètená úèinnost se v�ak bude se
stoupajícím prùmìrem D zvy�ovat z asi
5 % na 22 % (teoretických). Vypoètená
úèinnost nezahrnuje ztráty pøechodo-
vých odporù, ztráty dielektrika koax. ka-
belù a ztráty pøizpùsobením. Dokonalou
konstrukcí a pøizpùsobením lze tyto pøí-
davné ztráty minimalizovat.

Kdyby byla stejná anténní smyèka
zhotovena z 50Ω koax. kabelu o shod-
ném vnìj�ím prùmìru stínìní (∅ 8 mm),
mìla by i stejnou indukènost, tak�e by
rezonovala na stejném kmitoètu. Pøi ko-
axiálním napájení by v�ak docházelo
k rezonanci s krat�ími délkami koax.
kabelu, tzn. s anténními smyèkami
men�ích prùmìrù a tím i ni��ích úèin-
ností. Kapacita 50Ω koax. kabelù je to-
ti� vy��í � 1,01 pF/m. Proto jsou prokoaxiální smyèkové antény, dolaïo-vané kapacitou vnitøního vodièe,v�dy výhodnìj�í koax. kabely s vy��íimpedancí, tedy s men�í kapacitoupF/m. Odolávají také vy��ímu prù-raznému vf napìtí.

Anténa sestavená podle vypoète-
ných rozmìrù zpravidla rezonuje na po-
nìkud ni��ím kmitoètu, vlivem malé pøí-
davné vlastní kapacity smyèky, která
rezonanci sni�uje. Zkrácením délky ka-
pacitního koax. kabelu v pomìru �áda-
ného a naladìného kmitoètu se dosáh-
ne potøebné korekce.

V pùvodním návrhu zapojení III. pod-
le obr. 1c jsou obì poloviny anténní
smyèky v neutrálním bodì spojeny ko-
axiální PL-spojkou (redukcí UHF/UHF).
Tato úprava ztì�uje vý�e zmínìnou ko-
rekci rezonanèní délky koax. kabelu,
proto�e se anténa musí rozpojit, odpá-
jet konektory, zkrátit koax. kabel a zno-
vu pøipájet konektory.

Ve 2. návrhu podle obr. 2c (zapojení
III.) proto byla pùvodní redukce nahra-

Magnetická smyèková
anténa prakticky (5)

Jindra Macoun, OK1VR
Èlánek se vrací k problematice autorezonanèních smyèkových antén [1].Popisuje alternativní zapojení, umo�òující pøeladìní rezonanèního kmitoètu,a pokraèuje popisem nìkolikapásmové smyèkové antény, odvozené z antényautorezonanèní.

Obr. 3. Magnetická smyèková anténa
pro 7 MHz (podle obr. 1c) z koax. kabe-
lu 75 Ω, 3/8 Penflex, resp. ès. ekviva-
lentu VCCZE 75-6,5 z (bývalého) Kablo
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zena PL-T-spojkou [redukcí UHF/UHF
Z/ZZ (T) fy Rasel]. Kapacitní koax. ka-
bel anténní smyèky je opìt pøipojen jenk jedné stranì redukce, ale zároveòje vyveden na støední UHF konektorT-redukce. Vnitøní vodiè koax. kabelu
druhé �neaktivní� poloviny anténní
smyèky není opìt vyu�itý, proto není vù-
bec spojen s kolíky obou UHF konekto-
rù.

Kapacitu aktivní poloviny koax. ka-
belu anténní smyèky tak lze snadno mì-
nit (�dolaïovat�) délkou dolaïovacího
kabelu pøipojeného ke støednímu ko-
nektoru T-redukce.
Pøíklad: Anténa podle obr. 1c rezo-

nuje na 7,035 MHz s kapacitou crez == 129 pF.
Na kmitoètu 5,35 MHz rezonuje

s c5,35 = 224 pF, tedy s pøídavnou kapa-
citou cp = c5,35 = 224 pF - 129 pF =
= 95 pF, tj. s 96 cm dolaïovacího 50Ω
koax. kabelu s 1,01 pF/m (RG 213).

Na 3,55 MHz rezonuje s kapacitou
c3,55 = 508 pF, tedy s pøídavnou kapaci-
tou cp = 508 pF - 129 pF = 379 pF, tj.
s 383 cm stejného 50Ω koax. kabelu.

Pokud by se dolaïovalo 75Ω koax.
kabelem, byl by 1,5x del�í vzhledem
k ni��í kapacitì na metr (0,67 pF/m).

K doladìní lze pou�ít také pevných
(keramických) nebo promìnných (vzdu-
chových) kondenzátorù zapojených me-
zi støední vodiè T-redukce a stínìní.

Návrh antény IV.
podle obr. 1d a 2d

Mù�eme-li z prostorových dùvodù
zvìt�it prùmìr antény na 168 cm, zvý�í-
me tak její úèinnost na stejném kmito-
ètu 2,8x, tzn. témìø o 3 dB (viz tab. 1).
Anténní smyèku proto zapojíme IV. zpù-
sobem podle obr. 1d. Celkové uspoøá-

dání/konstrukce smyèkové antény se
tím prakticky nemìní.

Modifikovaná úprava IV. podle obr.
2d, kdy vyu�ijeme sériového spojenípevného a promìnného kondenzáto-ru k pøeladìní nìkolika pásem, ji� pù-
vodní jednoduchou konstrukci anténypozmìní.

Ke svorkám anténní smyèky opìt
pøipojíme/navá�eme kapacitnì celou
délku vnitøního vodièe pøeru�eného na
protilehlé stranì anténních svorek.

Mezi pøeru�ené konce pøipojímestatory promìnného duálního kon-denzátoru.
Ladicí kapacitu anténní smyèky tak

tvoøí sériové zapojení dvojice pev-ných (koaxiálních) kondenzátorùs dvojicí kondenzátorù promìnných
(obr. 2d).

Rozsah pøeladìní smyèkové antény
s danou indukèností je pak dán pomì-
rem maximální a minimální kapacity ce-
lého obvodu.

Je omezen konstantní sériovou ka-
pacitou koaxiálních úsekù, zvìt�enou
o poèáteèní kapacitu (�otevøeného�)
promìnného duálního kondenzátoru,
tzn. o kapacitu mezi obìma statory.

Maximálního pøeladìní v zapojení
IV. tedy dosáhneme s minimální pevnou
kapacitou koaxiálních úsekù (pou�ijeme
koax. kabel s velkou vlnovou impedancí
(75 Ω) a minimální kapacitou (�otevøe-
ného�) duálního promìnného kondenzá-
toru.

Dal�ího zvìt�ení ladicího rozsahu �
tzn. pøeladìní vìt�ího poètu KV pásem

Obr. 2d. Ladìní anténní smyèky promìnným kondenzátorem se ñ split-statorem
zapojeným v neutrálním bodì k pøeru�eným koncùm kapacitnì vázaného vodièe

Obr. 1a. Galvanické (kon-
taktní) pøipojení celé délky
vnitøního vodièe ke svor-

kám anténní smyèky

Obr. 1b. Galvanické (kon-
taktní) pøipojení dvou po-
lovin vnitøního vodièe ke
svorkám anténní smyèky

Obr. 1c. Galvanické (kon-
taktní) pøipojení poloviny
délky vnitøního vodièe ke
svorkám anténní smyèky

Antény jsou znázornìny zjednodu�enì ètvercovým tvarem bez vazební smyèky,
pøiléhající k neutrálnímu bodu anténní smyèky.

A B C D E F G H
D [cm] OD [cm] L [µH ] Crez [pF] η [%] crez [pF] crez [pF] crez [pF]

90 283 2,7 188,3 4,7 185 94,5 47,2
100 310 3,1 165,9 6,4 209,5 104,6 52,3
120 380 3,8 133,3 10,5 256,5 128,2 64,1
14 440 4,6 110,9 15,8 297 148,5 75,2
160 500 5,4 94,6 21,9 337,5 68,7 84,4
180 570 6,2 82,3 28,5 384,7 192,3 96,2
200 630 7,0 72,7 35,3 425  212,6  106,3

Obr. 2c. Doladìní autorezonanèní anténní smyèky koaxiálním vodièem (nebo
jiným kondenzátorem), pøipojeným ñ koaxiální T-spojkou na konec polovin vnitøního

vodièe v neutrálním bodì

lze dosáhnout sní�ením pevné koaxiální
kapacity, tzn. pøipojením duálního kon-
denzátoru blí�e k anténním svorkám,
popø. pøímo na anténní svorky. Tím
v�ak anténa pozbývá �ádoucí necitlivos-
ti na zmìny umístìní a ovládání.

Rozlo�ením rezonanèní koaxiální
kapacity podél celé anténní smyèky sesni�ují i nároky na vf napì�ovouodolnost v celém obvodu. Pro ladìní
tak vyhoví i duály �retro� rozhlasových
DV/SV/KV pøijímaèù s kapacitou 2x
500 pF a malými mezerami mezi rotoro-
vými a statorovými deskami. Vzdu�ná
mezera mezi rotorovými a statorovými
deskami se v sériovém split-zapojení
zdvojnásobí a odolá vy��ímu vf napìtí.

Kdo nenajde mezi ��uplíkovými� zá-
sobami kondenzátor TESLA PN 705 05
s max./min. kapacitou 2x 15 a� 500 pF,
resp. 2x 5 a� 250 pF ve split-zapojení,
mù�e vyu�ít stránek www.loop2er.cz
nabízejících mezi souèástkami pro
home made MLA antény men�í a mo-
dernìj�í duály s kapacitou 2x 475 pF.

Odkazy
[1] Macoun, J.: Magnetická smyèková
anténa prakticky (3). PE-AR 10/2019.
[2] Macoun, J.: Magnetická smyèková
anténa prakticky (4). PE-AR 04/2020.
[3] www.comtech.vsb.cz/MLAcalc
[4] www.1728.org/resfreq.htm

Tab. 1. Fyzické a elektrické parametry zde popisované MLA

Obr. 1d. Kapacitní pøipojení
celé délky vnitøního vodièe
ke svorkám anténní smyèky.
Vnitøní vodiè je na protilehlé
(�neutrální�) stranì anténní

smyèky pøeru�en

I. II. III. IV.

stínìní ,koaxu�
vnitøní vodiè
�kapacitní�

nepou�itý

koaxiální spojka
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