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Zdravotní omezení
pøi provozu s MLA

S vysokým Q antény souvisí vysoké
napìtí na promìnném kondenzátoru. Akceptovatelná zatíitelnost magnetických
smyèkových antén pro amatérské potøeby leí na hranici praktického maxima
100 W a souvisí z vìtí èásti právì s napìovou pevností dielektrika kondenzátoru (kondenzátorù) v LC obvodu MLA.
Není to ale dùvod jediný. Proudy tekoucí
smyèkou (øádovì desítky ampér) jsou
dalím limitujícím faktorem maximálnì
pouitelného výkonu.
V rámci této poznánmky stojí za pøipomenutí, e cínem pájené spoje v hlavním LC obvodu MLA nejsou vhodné.
(O dùvodech ví nejlépe kolegové silnoproudaøi.) Významným dùvodem k uválivému uití rezervního výkonu PA jsou
také extrémní hodnoty elektrického
a magnetického pole v bízkosti MLA.
Nutno akcentovat, e vysílání na magnetickou smyèkovou anténu buzenou
zcela obvyklým výkonem komerèních
TRXù (100 W) má nepøehlédnutelná
zdravotní omezení a rizika pro osoby
s implantovaným kardiostimulátorem.
U nich je posezení ve vzdálenosti pùl metru od vysílající antény nevypoèitatelnì rizikové. Pro nevìøící ignoranty pøináíme
jasný argument v podobì grafického
zobrazení velikosti E a H pole v blízkém
okolí antény (obr. 3 a 4). Hodnoty elektrického a magnetického pole v bezprostøední blízkosti MLA jsou extrémní, nazvìme to pøesnìji  ílené. V tìsné
blízkosti MLA pøi pouitém výkonu 100 W
existuje elektrické pole v øádu 104 V/m,

(Pokraèování)

zatímco bezpeèný parametr EMC u kardiostimulátoru je pouhých cca 10 V/m. Natìstí E/H pole klesá velmi progresivnì se
vzdáleností od MLA a u ve vzdálenosti
10 m (pøi pouitém výkonu 100 W) je
bezpeèno i pro pomìrnì pøísná mìøítka.
S výjimkou nemocných s implantovaným
KS je akceptovatelná vzdálenost MLA-operátor minimálnì 5 m a u QRP bude
staèit dokonce i 2 m.
Uzavøeme vìc tak, e strkat hlavu pøímo do smyèky MLA není moudré.

Výroba
magnetické smyèkové
antény typu MLA-E

Tato kapitola je obrazovou zkratkou
a know-how na zhotovení superlevné
magnetické smyèkové antény, která dostala zkratku MLA-E (economical). Antény øady MLA-E jsou urèeny výhradnì pro
QRP provoz do maximálního výkonu
10 W. Ukazuje se také, e probíhající reinkarnace magnetických smyèkových antén èasovì zapadá do generaèního trendu a odklonu od CW k digitálním módùm
a do pokraèujících snah o miniaturizaci
transceiverù urèených pro radioamatérské vysílání. Magnetické smyèkové antény jsou pouze dalím èlánkem úèelnì
propojujícím oba nastupující trendy v oblasti naeho hobby.
Popisované antény MLA-E a MLA-E28 jsou urèeny výhradnì pro QRP provoz
do maximálního výkonu 10 W. Dùvody
pro omezení výkonu jsou dva. První: Pouité typy pøijímacích otoèných kondenzátorù vìtí výkon nevydrí. V pøípadì

Obr. 3. Intenzita elektrického pole v blízkosti MLA
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Obr. 5. MLA-E s anténním analyzátorem

kondenzátoru se vzduchovým dielektrikem je pokus o zvýení výkonu nad 10 W
opakovatelný (nicménì zbyteèný), u podvarianty MLA-E-28, kde je pouit levný
kondenzátor styroflexový s maximální kapacitou 2x 22,5 pF (VKV sekce), konèí
i krátkodobý omyl jeho nutnou výmìnou.
Druhý dùvod: Smyèka bez dálkového ladìní má logický smysl pouze jako pøíruèní anténa s omezeným výkonem, kterým
není lidský organizmus exponován více,
ne je zdrávo.
Je tøeba si uvìdomit, e magnetické
smyèkové antény koncentrují energii

Obr. 4. Intenzita magnetického pole v blízkosti MLA
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Obr. 6 a 9. Postup pøi výrobì MLA-E

v malé ploe, øeèeno v pøímìru, fungují
podobnì jako lupa. V ádném pøípadì nechci zlehèovat existenci moných interakcí vf magnetického pole se sloitým lidským organizmem. Dùvodná opatrnost by
mìla být zejména u lidí s kardiostimulátory!
Anténa MLA-E vznikla v rámci vývoje
øady magnetických smyèkových antén na
vývojovém pracoviti firmy BTV a s invencí OK2ER. MLA-E se nepochybnì zaøadí
mezi typy antén s nejlepím pomìrem
cena/uitek. Know-how popisované magetické smyèkové antény poívá prùmyslovou ochranu registrovanou jako EU dizajn, ale s ohledem na pøedpokládaný
nízký komerèní potenciál poskytujeme
toto know-how HAM komunitì k volnému
nekomerènímu vyuití.
Výhodou popisovaného øeení je, e
magnetickou smyèkovou anténu tohoto
typu lze vyrobit za poøizovací cenu materiálu kolem 200 Kè (cca 10 USD) a za pár
hodin práce.

Základem antény je polystyrénový
korpus  toroid o prùmìru 50 cm, který
se obvykle pouívá na výrobu vìncù. Dalími souèástkami jsou:
l koaxiální kabel RG-214 (RG-213), délka podle typu antény cca 1,5 m nebo cca
2,8 m;
l koaxiální kabel RG-58, cca 0,45 m;
l promìnný kondenzátor, duál, styroflexový nebo vzduchový, nejlépe s pøevodem do pomala a s vìtím knoflíkem;
l koaxiální konektor na kabel;
l destièka pro ploný spoj.
Z kabelu RG-214 byl pouit pouze samotný mìdìný postøíbøený plá (u RG-213 mìdìný).
Kabel ale mùeme nechat i v pùvodní
podobì. Po rozøíznutí polystyrénového
korpusu (nelépe pøípravkem na principu
proudovì vyhøátého odporového drátu) si
permanentním fixem nakreslíme do obou
pùlek polystyrénového korpusu krunici u MLA-E-28, nebo plochou spirálu
u MLA-E. Pistolovou pájeèkou, s pájecí
smyèkou upravenou na prùmìr koaxiálního kabelu, vyøízneme do jedné poloviny
polystyrénu lábek, viz obr. 6, do nìho
koaxiální kabel posléze zapustíme.
Takto vzniklou smyèku nakonec jetì
zafixujeme v nìkolika bodech tavnou pistolí.
Konce plátì koaxiálního kabelu pøipájíme na kuprextitovou destièku, která je
souèasnì mechanickým nosièem styroflexového nebo vzduchového kondenzátoru. Pro destièku si pomocí pistolové pájeèky vytvoøíme v polystyrénu prostor.
Na protilehlé stranì (u jednozávitové
smyèky) pøipájíme na destièku ploného
spoje plá koaxiálního kabelu v polovinì
jeho celkové délky. U dvouzávitové antény vyjde polovina vodièe poblí kondenzátoru. K této destièce pøipájíme plá pøívodního koaxiálního kabelu typu RG-58
v délce asi 30 cm (plus obnaený vnitøní
vodiè pro gama boèník). Koaxiální kabel
RG-58 je na svém protilehlém konci opatøen konektorem a s napájeèem se spojuje
pomocí koaxiální propojky.
Popisovaná cesta se ukazuje být jednoduí, spolehlivìjí a levnìjí ne úplnì
pùvodní øeení s konektorem umístìným
pøímo v korpusu antény, jaké je na obr. 6
a 7. Kabel RG-58 je protaen malým otvorem vyvrtaným do polystyrénu (obr. 9).
(Podobná koncepce s konektorem na kabelu je bìnì pouívána napøíklad u transceiverù Kenwood).
Anténa MLA-E i MLA-E-28 jsou impedanènì pøizpùsobeny gama boèníkem
(gamma match), který mùe být díky uzavøenému korpusu realizován v mechanicky nenároèné podobì. Délka gama boèníku je cca 15 cm pro jednozávitovou
smyèku, cca 25 cm pro smyèku dvouzávitovou, vzdálenost drátu od koaxiálního
kabelu je asi 1 cm. Délku smyèky je ádoucí optimalizovat pomocí impedanèního
analyzátoru. Nejspí to bude chtít nìkolik
pokusù, protoe po uzavøení korpusu se
pøesnì nastavená impedance i parametry
transformace nepatrnì zmìní. Nouzovì si
vystaèíme i s ÈSV-metrem a s krátkým,
nejvýe 1 m dlouhým pøívodem do TRXu.
Není na kodu, pokud má QRP TRX
vlastní ÈSV-metr. Pro správné fungování
je nezbytnì nutné pøizpùsobit IN/OUT impedanci Ra = 50 W pøi jX = 0.
S krátkým napájeèem vak bude
MLA-E fungovat, i kdy si s gama boèníkem a 100% pøizpùsobením úplnì nepo-
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radíme. Rozdíl proti pøesnému pøizpùsobení je vak poznat!
Hotová anténa MLA-E je na obr. 5.

Provozní zkuenosti

Na MLA-E-28, v podkrovní hamovnì
na stativu, jsem s pouhými 10 W udìlal
dokonce i v EU pileupu stanici VK3ADX.
Bìnì se dovolávám cca 75 % DX stanic,
které slyím a zavolám. Dvouzávitová
MLA-E funguje od 7 do 21 MHz.
Prosím, porovnávejme ale porovnatelné!!! MLA-E si urèitì nedìlá ambice poráet svým signálem otoèné klasické anténní systémy. Naproti tomu MLA-E-28
funguje na 28 MHz v cca 50 % pøípadù
lépe ne LW 40 m, která má svá vyzaøovací minima a nejde s ní, na rozdíl od
MLA-E-28, otáèet.
Pøítì: výroba velmi levné antény
MLA-A (Almost for free).
(Pokraèování)

Modul pro zlepení poslechu

Obr. 1.
Modul ANEM MK II

Firma BHI Ltd. uvedla na trh dalí modul
slouící k vylepení poslechu pøi hlasové komunikaci, typ ANEM MK II. Vyuívá technologie DSP potlaèení umu a ruení. Výsledkem je zcela jasná a srozumitelná øeè na
vech pásmech od KV na AM a SSB a po
VHF/UHF pásma s modulací FM. Je vhodný
pro uivatele, kteøí upøednostòují jednoduché ovládání a provoz. ANEM MK II obsahuje modul NEDSP 1062-KBD. Ten je øízen
mikroprocesorem, který umoòuje jednoduché ovládání pomocí dvou tlaèítek: zapnutí
nebo vypnutí a tím vyøazení modulu z èinnosti (bypass). DSP filtr umoòuje 4 nebo 8
úrovní potlaèení umu (volitelné pomocí tlaèítek, 9  35 dB). Vizuální a zvuková indikace úrovnì filtru. Vdy poslední zvolená úroveò zùstává v pamìti, kdy je modul vypnutý.
ANEM má také monost pøepínání reproduktor-sluchátka nebo pouití externího reproduktoru.
Napájecí napìtí 12  18 V DC/300 mA.
Vstupní signál > 50 mW, výstupní signál
2,5 W, 8 Ω. íøka pøenáeného nf signálu
od 50 Hz do 4,3 kHz. Na webové stránce
jsou vekeré dalí informace o tomto produktu: http://www.bhi-ltd.com/index.php/products/noise-cancellation-products/noisecancelling-in-line-modules/anem-noiseaway-mkii.html
Také je tam ke staení celá broura k tomuto modulu a jeho ovládání. Cena modulu
je 130 liber.

Obr. 2. Vlevo signál s ruením a umem,
vpravo signál po pouití modulu
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