Smyèkové antény

MLA-VHF a MLA-UHF
Oldøich Burger, OK2ER

Pøestoe návrat magnetických smyèkových antén na krátké vlny po témìø sto
letech má racionální opodstatnìní, jejich vyuití na jetì kratích vlnách velkou
logiku nemá. K vývoji MLA-VHF a MLA-UHF pøispìl poetilý nápad, uspoøádat jakýsi inovovaný hon na liku (ROB) pro starí vìkovou kategorii. Pro mnohé z nás
ve vìku nad pìtasedmdesát zaèíná být èasto obtíná i jen chùze bez pomùcek,
natopak jetì uvaovat o bìhání po lesích a stráních. Pracovnì jsem tuto soutì
nazval ROJ (rádiová orientaèní jízda), která by umoòovala vyhledávat rádiovou
liku na vìtí vzdálenost, ne jak je obvyklé u klasického ROB, a tøeba i z auta [1].

Obr. 3. MLA-VHF na Baofengu
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Obr. 1. Pavla Hejcmanová (Vavroová)

Pøidanou hodnotou této soutìe mìla
být i edukace HAM komunity v zamìøování rádiových vysílaèù na vìtí vzdálenost.
To mohlo být uiteèné tøeba pøi vyhledávání ruení nejrùznìjího typu, vèetnì rádiových trolù. Profesionální zamìøovaèe
typu ADCOCK byly sice vymyleny u
také hodnì dávno, dodnes se bìnì
v profesionální praxi pouívají, nicménì
i magnetické smyèky byly a jsou pro svùj
ideální smìrový diagram k zamìøování
dodnes také pouívány, protoe  na rozdíl od jiných typù zamìøovaèù je pøedností MLA, e jsou mnohem jednoduí a realizovatelné dokonce i amatérsky. Známá
feritová anténa na ROB pøijímaèi (obr. 1)
je vlastnì ve svém principu také MLA.
Pùvodním tvùrèím zámìrem bylo navrhnout a zhotovit malou MLA pro jednoduchý rádiový zamìøovaè na pásmo VHF
nebo UHF. Zlom nastal ve chvíli, kdy
jsem díky zpìtné vazbì na [1] od nìkolika
OK pochopil, e celý ROJ, tak jak jsem si
ho pøedstavoval, je utopie a falená nostalgie. Mládí vrátit nelze ani pomocí ztøetìných inovací.
Odpadním produktem vývoje zamìøovaèe nicménì byly antény MLA-VHF
pro ,dvoumetr a MLA-UHF pro 70 cm
(obr. 2 a 3). Na vývoji digitální verze zamìøovaèe se podílel Radek, OK1RAD,
který se dlouhodobì angauje ve vývoji
zajímavého øeení Morse trenaeru na
bázi Arduina. Na obr. 5 je pùvodní verze
zamìøovaèe se selsyny; Radkova arduinová verze bohuel nenala uplatnìní, viz
úvod. Pøesto Radkovi, OK1RAD, touto
cestou dìkuji za snahu.
Pøi testování tìchto antén jsem zjistil,
e nejsou úplnì marné ani pro vysílání,
protoe jejich úèinnost je velmi dobrá díky
pøíznivému pomìru D/λ, viz kalkulaèka
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Obr. 2. Vlevo MLA-VHF, vpravo MLA-UHF

VB [2]. Teoretickou úvahou a porovnáním úèinnosti v odborné literatuøe je dokonce taková, e stálo za to provìøit tuto
hypotézu mìøením a následnì i v pøímém
provozu na pásmu, by i laicky, bez nároèného mìøení.
Tøeba jen porovnáním MLA s klasickým ,pendrekem. Trochu profesionálnìjí mìøení (bez záruky pøesnosti), na kterém se podílel Milan, OK2MMO, ve firmì
BTV, vychází optimisticky a na +4 dB.
Po nìm následovalo ovìøování nìkolika
nadenci z OK komunity. Zde bych rád
jmenoval: OK2VLT, OK2SDX, OK2UDG,
OK2QA, OK1PFM a OK3TV, kterým chci
touto cestou podìkovat.
Proti pùvodnímu návrhu zamìøovací
MLA (obr. 5), která byla vlastnì urèena
výhradnì pro pøíjem a u ní byl jako ladicí
kapacita vyuit levný sklenìný trimr (obr.
6), byla u MLA-VHF a MLA-UHF nutná
zásadní konstrukèní zmìna, protoe dielektrickými ztrátami se sklenìný kapacitní
trimr pøi vysílání ohøívá a tím se odlaïuje
pùvodnì nastavená frekvence.
Sklenìný trimr byl u vysílací MLA-VHF a MLA-UHF nezbytnì nahrazen
mnohem draím kvalitním keramickým
trimrem (obr. 7). V souvislosti s tìmito
konstrukèními zmìnami se i pragmaticky
zmìnila pùvodní tøírozmìrná konstrukce MLA (obr. 8) na kvazi dvojrozmìrnou.
Finální verzi nakonec vyøeil ètyøvrstvý ploný spoj na speciálním vf cuprextitu
(obr. 2, 3), který umoní i pøípadnou
snazí sériovou výrobu, pokud by o tyto
anténky byl zájem. Uiteèným doplòkem
MLA je i integrovaný LED indikátor naladìní, který se døíve osvìdèil u KV magnetických smyèek z produkce BTV, nebo
indikátor urychluje naladìní antény do re-
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Obr. 4. Principiální zapojení
MLA-VHF a MLA-UHF

zonance (obr. 4). Právì na rezonanèní
frekvenci toti vysílaè vyzaøuje maximální
výkon.
Antény typu ,pendrek jsou nepochybnì jednoduí, levnìjí i praktiètìjí, ale
jejich úèinnost je z principu jejich fyzikální
podstaty pofiderní. Díky neetøení na materiálu, který byl pouit na finální verzi antény, má anténa MLA-VHF nezvykle vysoké Q, které se u MLA-VHF pohybuje
bìnì kolem hodnoty 300 (podle okolního
prostøedí i více), ale u MLA-UHF je to pøiblinì jen polovina. Toto èíslo vyjadøuje jiným zpùsobem i parametr irokopásmovosti, který je znázornìn na obr. 9.

Technické parametry

MLA-VHF
fmin
140 MHz;
160 MHz;
fmax
SWR doladìné MLA 1 : 1,0;
PWR
max. 5 W.
MLA-UHF
fmin
430 MHz;
fmax
460 MHz;
SWR doladìné MLA 1 : 1,0;
PWR
max. 5 W.

Odkazy

[1] ROJ  Hamík 249.
[2] https://comtech.vsb.cz/mlacalc
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Obr. 6. Detail
pùvodní
MLA-VHF

Obr. 8. Dvì varianty prototypù trojrozmìrné MLA-VHF, UHF. Anténa vpravo je dárek
od JR1OAO (návtìva v Klimkovicích, 2019)
OK2UDG
(Pozn.: Graf mìøení
u prototypu beta-verze. Finální výrobek mùe být nastaven kmitoètovì
jinak; frekvenci lze
pøi výrobì mìnit.)

Obr. 5. Pùvodní MLA-VHF jen pro pøíjem

Obr. 7. Keramický trimr s knoflíkem
pro ruèní dolaïování

Obr. 9. Grafické znázornìní ÈSV antény MLA-VHF v pásmu 144 MHz

www.loop2er.cz

Anténa MLA-VHF v radioamatérském provozu

Obr. 1. Jetì peèlivì zabalená anténa
MLA-VHF v naem ham-shacku,
kdy ji pøinesl listono

Anténu MLA-VHF jsme zatím testovali v provozu ve dvou radioamatérských
závodech:
Ve 2. subregionálu 8. kvìtna 2022
jsme anténu instalovali na zábradlí balkónu (obr. 2) a pøipojili k transceiveru FT-897 (výkon 5 W). Nadmoøská výka paty
panelového domu je asi 360 m, 11 pater
k tomu, take anténa byla asi ve 400 m n.
m. (Praha-Øepy, JO70DB). Za 2 hodiny
jsem pod znaèkou OK1PFM navázal 20
spojení CW a SSB (zbytek závodu jsme
jeli jako OK1RAR, 50 W, 2x 4EL Yagi).
Celkem 1371 bodù, prùmìr 68,6 km/
/QSO. Z toho 6 spojení pøes 100 km,
ODX s OK1BYR 151 km (JO80EH).
V soutìním provozu není èas na debaty a vyptávání, ale Honzovi, OK1VAM
(QRB 31 km) jsem struènì popsal svoje
vybavení  5 W a MLA o ∅ 12 cm. Uznale to ocenil: Opravdu vynikající signál.
Za týden nato, v sobotu 14. 5. jsem se
zúèastnil FM Poháru s ,ruèkou ALINCO

Obr. 2. Anténa MLA-VHF instalovaná
na balkónì v 11. poschodí (JO70DB).
Vimnìte si indikace rezonance LED

DJ-191 (obr. 3) ze sportovního letitì
v Bubovicích, JN79CX, 430 m n. m. Za
hodinu provozu s malými zmìnami stanovitì 10 QSO, z toho 2 pøes 100 km:
Samozøejmì, e záleí na anténním
vybavení protistanic. Andrejka, OK1KAD,
z Klínovce (JO60LJ) na mì smìrovala
9EL DK7ZB s vertikální polarizací na stoáru 10 m, OK1FPV z Kozákova 7EL
Yagi (JO70PO, výkon jen 5 W jako já).
MLA-VHF nás mile pøekvapila. Ve vertikální rovinì je ostøe smìrová, vzdálenìj-

Obr. 3. MLA-VHF na ruèní radiostanici
ALINCO DJ-191 (s redukcí SMA/BNC).
Tento ilustraèní zábìr není z letitì J

í protistanice je potøeba vyhledat a pøedladit  nasmìrováním antény, pøíp. ladicím trimrem CLV, ne je zavoláte. Volat
výzvu jsem nezkouel (etøil baterky J).
V horizontální rovinì je MLA-VHF vesmìrová a pro spojení na kratí vzdálenosti zcela vyhovující bez dolaïování.
Oldovi, OK2ER, dìkujeme za hezký
dárek a o jeho anténách budeme referovat také v pøítím èísle  PE-AR 9/2022.
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OK1DVA a OK1PFM
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