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S vysokým Q antény souvisí vysokénapìtí na promìnném kondenzátoru. Ak-ceptovatelná zatí�itelnost magnetickýchsmyèkových antén pro amatérské potøe-by le�í na hranici praktického maxima
100 W a souvisí z vìt�í èásti právì s na-pì�ovou pevností dielektrika kondenzáto-ru (kondenzátorù) v LC obvodu MLA.Není to ale dùvod jediný. Proudy tekoucísmyèkou (øádovì desítky ampér) jsoudal�ím limitujícím faktorem maximálnìpou�itelného výkonu.V rámci této poznánmky stojí za pøi-pomenutí, �e cínem pájené spoje v hlav-ním LC obvodu MLA nejsou vhodné.(O dùvodech ví nejlépe kolegové silno-proudaøi.) Významným dùvodem k uvá�li-vému u�ití rezervního výkonu PA jsoutaké extrémní hodnoty elektrickéhoa magnetického pole v bízkosti MLA.Nutno akcentovat, �e vysílání na mag-netickou smyèkovou anténu buzenouzcela obvyklým výkonem komerèníchTRXù (100 W) má nepøehlédnutelnázdravotní omezení a rizika pro osobys implantovaným kardiostimulátorem.U nich je posezení ve vzdálenosti pùl me-tru od vysílající antény nevypoèitatelnì ri-zikové. Pro nevìøící ignoranty pøiná�ímejasný argument v podobì grafickéhozobrazení velikosti E a H pole v blízkémokolí antény (obr. 3 a 4). Hodnoty elek-trického a magnetického pole v bezpro-støední blízkosti MLA jsou extrémní, na-zvìme to pøesnìji � �ílené. V tìsnéblízkosti MLA pøi pou�itém výkonu 100 Wexistuje elektrické pole v øádu 104 V/m,

zatímco bezpeèný parametr EMC u kardi-ostimulátoru je pouhých cca 10 V/m. Na-�tìstí E/H pole klesá velmi progresivnì sevzdáleností od MLA a u� ve vzdálenosti10 m (pøi pou�itém výkonu 100 W) jebezpeèno i pro pomìrnì pøísná mìøítka.S výjimkou nemocných s implantovanýmKS je akceptovatelná vzdálenost MLA--operátor minimálnì 5 m a u QRP budestaèit dokonce i 2 m.Uzavøeme vìc tak, �e strkat hlavu pøí-mo do smyèky MLA není moudré.
Výroba

magnetické smyèkové
antény typu MLA-E

Tato kapitola je obrazovou zkratkoua know-how na zhotovení superlevnémagnetické smyèkové antény, která do-stala zkratku MLA-E (economical). Anté-ny øady MLA-E jsou urèeny výhradnì proQRP provoz do maximálního výkonu10 W. Ukazuje se také, �e probíhající re-inkarnace magnetických smyèkových an-tén èasovì zapadá do generaèního tren-du a odklonu od CW k digitálním módùma do pokraèujících snah o miniaturizacitransceiverù urèených pro radioamatér-ské vysílání. Magnetické smyèkové anté-ny jsou pouze dal�ím èlánkem úèelnìpropojujícím oba nastupující trendy v ob-lasti na�eho hobby.Popisované antény MLA-E a MLA-E-28 jsou urèeny výhradnì pro QRP provozdo maximálního výkonu 10 W. Dùvodypro omezení výkonu jsou dva. První: Po-u�ité typy pøijímacích otoèných konden-zátorù vìt�í výkon nevydr�í. V pøípadì

kondenzátoru se vzduchovým dielektri-kem je pokus o zvý�ení výkonu nad 10 Wopakovatelný (nicménì zbyteèný), u pod-varianty MLA-E-28, kde je pou�it levnýkondenzátor styroflexový s maximální ka-pacitou 2x 22,5 pF (VKV sekce), konèíi krátkodobý omyl jeho nutnou výmìnou.Druhý dùvod: Smyèka bez dálkového la-dìní má logický smysl pouze jako �pøíruè-ní anténa� s omezeným výkonem, kterýmnení lidský organizmus exponován �více,ne� je zdrávo�.Je tøeba si uvìdomit, �e magnetickésmyèkové antény koncentrují energii
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Obr. 5. MLA-E s anténním analyzátorem

Obr. 3. Intenzita elektrického pole v blízkosti MLA Obr. 4. Intenzita magnetického pole v blízkosti MLA
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v malé plo�e, øeèeno v pøímìru, fungujípodobnì jako lupa. V �ádném pøípadì ne-chci zlehèovat existenci mo�ných interak-cí vf magnetického pole se slo�itým lid-ským organizmem. Dùvodná opatrnost bymìla být zejména u lidí s kardiostimuláto-ry! Anténa MLA-E vznikla v rámci vývojeøady magnetických smyèkových antén navývojovém pracovi�ti firmy BTV a s inven-cí OK2ER. MLA-E se nepochybnì zaøadímezi typy antén s nejlep�ím pomìremcena/u�itek. Know-how popisované ma-getické smyèkové antény po�ívá prùmys-lovou ochranu registrovanou jako EU di-zajn, ale s ohledem na pøedpokládanýnízký komerèní potenciál poskytujemetoto know-how HAM komunitì k volnémunekomerènímu vyu�ití.Výhodou popisovaného øe�ení je, �emagnetickou smyèkovou anténu tohototypu lze vyrobit za poøizovací cenu materi-álu kolem 200 Kè (cca 10 USD) a za párhodin práce.

Základem antény je polystyrénovýkorpus � toroid o prùmìru 50 cm, kterýse obvykle pou�ívá na výrobu vìncù. Dal-�ími souèástkami jsou:
l koaxiální kabel RG-214 (RG-213), dél-ka podle typu antény cca 1,5 m nebo cca2,8 m;
l koaxiální kabel RG-58, cca 0,45 m;
l promìnný kondenzátor, duál, styrofle-xový nebo vzduchový, nejlépe s pøevo-dem do pomala a s vìt�ím knoflíkem;
l koaxiální konektor na kabel;
l destièka pro plo�ný spoj.

Z kabelu RG-214 byl pou�it pouze sa-motný mìdìný postøíbøený plá�� (u RG--213 mìdìný).Kabel ale mù�eme nechat i v pùvodnípodobì. Po rozøíznutí polystyrénovéhokorpusu (nelépe pøípravkem na principuproudovì vyhøátého odporového drátu) sipermanentním fixem nakreslíme do oboupùlek polystyrénového korpusu kru�ni-ci u MLA-E-28, nebo plochou spiráluu MLA-E. Pistolovou pájeèkou, s pájecísmyèkou upravenou na prùmìr koaxiální-ho kabelu, vyøízneme do jedné polovinypolystyrénu �lábek, viz obr. 6, do nìho�koaxiální kabel posléze zapustíme.Takto vzniklou smyèku nakonec je�tìzafixujeme v nìkolika bodech tavnou pis-tolí.Konce plá�tì koaxiálního kabelu pøi-pájíme na kuprextitovou destièku, která jesouèasnì mechanickým nosièem styro-flexového nebo vzduchového kondenzáto-ru. Pro destièku si pomocí pistolové pá-jeèky vytvoøíme v polystyrénu prostor.Na protilehlé stranì (u jednozávitovésmyèky) pøipájíme na destièku plo�néhospoje plá�� koaxiálního kabelu v polovinìjeho celkové délky. U dvouzávitové anté-ny vyjde polovina vodièe poblí� kondenzá-toru. K této destièce pøipájíme plá�� pøí-vodního koaxiálního kabelu typu RG-58v délce asi 30 cm (plus obna�ený vnitønívodiè pro gama boèník). Koaxiální kabelRG-58 je na svém protilehlém konci opat-øen konektorem a s napájeèem se spojujepomocí koaxiální propojky.Popisovaná cesta se ukazuje být jed-nodu��í, spolehlivìj�í a levnìj�í ne� úplnìpùvodní øe�ení s konektorem umístìnýmpøímo v korpusu antény, jaké je na obr. 6a 7. Kabel RG-58 je prota�en malým otvo-rem vyvrtaným do polystyrénu (obr. 9).(Podobná koncepce s konektorem na ka-belu je bì�nì pou�ívána napøíklad u trans-ceiverù Kenwood).Anténa MLA-E i MLA-E-28 jsou impe-danènì pøizpùsobeny gama boèníkem(gamma match), který mù�e být díky uza-vøenému korpusu realizován v mechanic-ky nenároèné podobì. Délka gama boèní-ku je cca 15 cm pro jednozávitovousmyèku, cca 25 cm pro smyèku dvouzá-vitovou, vzdálenost drátu od koaxiálníhokabelu je asi 1 cm. Délku smyèky je �á-doucí optimalizovat pomocí impedanèníhoanalyzátoru. Nejspí� to bude chtít nìkolikpokusù, proto�e po uzavøení korpusu sepøesnì nastavená impedance i parametrytransformace nepatrnì zmìní. Nouzovì sivystaèíme i s ÈSV-metrem a s krátkým,nejvý�e 1 m dlouhým pøívodem do TRXu.Není na �kodu, pokud má QRP TRXvlastní ÈSV-metr. Pro správné fungováníje nezbytnì nutné pøizpùsobit IN/OUT im-pedanci Ra = 50 W pøi jX = 0.S krátkým napájeèem v�ak budeMLA-E fungovat, i kdy� si s gama boèní-kem a 100% pøizpùsobením úplnì nepo-

Obr. 6 a� 9. Postup pøi výrobì MLA-E

radíme. Rozdíl proti pøesnému pøizpùso-bení je v�ak poznat!Hotová anténa MLA-E je na obr. 5.
Provozní zku�enosti

Na MLA-E-28, v podkrovní �hamovnì�na stativu, jsem s pouhými 10 W udìlaldokonce i v EU pileupu stanici VK3ADX.Bì�nì se dovolávám cca 75 % DX stanic,které sly�ím a zavolám. DvouzávitováMLA-E funguje od 7 do 21 MHz.Prosím, porovnávejme ale porovnatel-né!!! MLA-E si urèitì nedìlá ambice porá-�et svým signálem otoèné klasické antén-ní systémy. Naproti tomu MLA-E-28funguje na 28 MHz v cca 50 % pøípadùlépe ne� LW 40 m, která má svá vyzaøo-vací minima a nejde s ní, na rozdíl odMLA-E-28, otáèet.
Pøí�tì: výroba velmi levné antény

MLA-A (Almost for free).
(Pokraèování)

Firma BHI Ltd. uvedla na trh dal�í modulslou�ící k vylep�ení poslechu pøi hlasové ko-munikaci, typ ANEM MK II. Vyu�ívá techno-logie DSP potlaèení �umu a ru�ení. Výsled-kem je zcela jasná a srozumitelná øeè nav�ech pásmech od KV na AM a SSB a� poVHF/UHF pásma s modulací FM. Je vhodnýpro u�ivatele, kteøí upøednostòují jednodu-ché ovládání a provoz. ANEM MK II obsahu-je modul NEDSP 1062-KBD. Ten je øízenmikroprocesorem, který umo�òuje jednodu-ché ovládání pomocí dvou tlaèítek: zapnutínebo vypnutí a tím vyøazení modulu z èin-nosti (bypass). DSP filtr umo�òuje 4 nebo 8úrovní potlaèení �umu (volitelné pomocí tla-èítek, 9 � 35 dB). Vizuální a zvuková indika-ce úrovnì filtru. V�dy poslední zvolená úro-veò zùstává v pamìti, kdy� je modul vypnutý.ANEM má také mo�nost pøepínání repro-duktor-sluchátka nebo pou�ití externího re-produktoru.Napájecí napìtí 12 � 18 V DC/300 mA.Vstupní signál > 50 mW, výstupní signál2,5 W, 8 Ω. �íøka pøená�eného nf signáluod 50 Hz do 4,3 kHz. Na webové stráncejsou ve�keré dal�í informace o tomto pro-duktu: http://www.bhi-ltd.com/index.php/pro-
ducts/noise-cancellation-products/noise-
cancelling-in-line-modules/anem-noise-
away-mkii.htmlTaké je tam ke sta�ení celá bro�ura k to-muto modulu a jeho ovládání. Cena moduluje 130 liber.

Modul pro zlep�ení poslechu

Obr. 1.
Modul ANEM MK II

Obr. 2. Vlevo signál s ru�ením a �umem,
vpravo signál po pou�ití modulu
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