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Nìkteré aspekty
pou�ívání MLA

Dobøe navr�ená a vyrobená MLA pøe-kvapí i operátory, kteøí toho o anténáchvìdí opravdu hodnì. Je v�ak tøeba srov-návat porovnatelné. Nìkolikaprvkovésmìrovce bude malá smyèka o prùmìrunecelý metr urèitì tì�ko konkurovat. Po-kud se v�ak týká �neziskových� dráto-vých antén, MLA funguje stejnì dobøejako vícepásmová drátovka povì�enáv neideální vý�ce nebo v nevhodnémQTH. �patné QTH má na MLA men�í vlivne� na klasické antény.Kromì pøedností, které byly rùznýmiautory ji� mnohokrát dostateènì akcento-vány, mají MLA také výrazné nevýhody.Pro vyvá�enost informace si pøipomeòmealespoò tøi:
1. Cena.2. Extrémní magnetické a elektrické polev jejich blízkosti ve vysílacím re�imu(EMC).3. Extrémní selektivita. Ta v�ak mù�e býtv pøijímacím re�imu výhodou.Podrobnìji ke ka�dému bodu:
Cena. V porovnání s kusem drátu je vý-robní (poøizovací) cena MLA øádovì vy�-�í. Ekonomické aspekty se mo�ná netý-kají tìch, kteøí jsou zvyklí poøizovat siprostøednictvím obì�iva vìci �na klíè�.Pro trochu zruèné HAMs v�ak nemusíbýt cenový handicap pøeká�kou, viz mi-nulá èísla PE-AR, popisující výrobu MLA--E nebo MLA-A, kterou lze za pár koruna za pùl hodiny vyrobit i bez dílenskéhovybavení. Je to tak jednoduchý výrobnípostup, �e stojí za to otestovat si fungo-vání MLA právì prostøednictvím této lev-né MLA-A. Doporuèuji to zejména tìm,kteøí dosud fenoménu MLA odolávali.
Extrémní magnetické a elektrické pole,které ve své blízkosti pøi vysílání MLAprodukují. Toto pole je opravdu tak silné,�e pou�ívání MLA je kontraindikací prokardiaky s implantovaným kardiostimulá-torem. �etøením na Katedøe kybernetikya biomedicínského in�enýrství V�B TUOstrava se zjistilo, �e EMC bì�ných typùkardiostimulátorù je o nìkolik øádù ni��í,ne� by bylo zapotøebí v pøípadì pou�itíMLA a výkonu 100 W ve vzdálenosti 1 mod antény [1]! Magnetické i elektricképole ale klesá s kvadrátem vzdálenostia u� ve vzdálenosti asi 10 m bude EMCpøi výkonu 100 W a MLA o prùmìru 1 ms výjimkou kardiakù s kardiostimulátoremna hranì akceptovatelnosti.
Extrémní selektivita. V pøípadì vyu�itíMLA jako antény vysílací je selektivita an-tény vìt�inou na obtí�. Zejména na ni�-�ích pásmech (160 a 80 m) je selektivitadobré MLA tak velká, �e se bez doladìníantény nebo ztráty 1 a� 2 S nepohnemeani o 10 kHz. Pouze ve zvlá�tních pøípa-dech provozu (expedice, SOTA, OK-OMDX Contest atd.), kdy se pøelaïovat ne-

potøebujeme, se tato nectnost MLA nega-tivnì neprojeví. Pro bì�né kontesty (s vý-jimkou rekreaèní úèasti) je ale MLA témìønepou�itelná. Na druhou stranu, velká se-lektivita MLA mù�e být výhodou v pøijíma-cím re�imu, proto�e se zejména u ménìkvalitních pøijímaèù sní�í mno�ství inter-modulaèních produktù. Jinak øeèeno,známé a nepøíjemné ruchy (pozadí pás-ma) nám dobøe navr�ená a vyrobenáMLA èásteènì odfiltruje.
Pramen
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V japonském èasopise CQ Ham Ra-dio è. 8/2014 právì vy�el na osmi stra-nách mùj èlánek (pozn.: OK2ER), pøe-lo�ený od JG1UNE, který Aki Koguredoplnil ode mne v èase posbíranými infor-macemi a fotkami. (Velmi dobrá propaga-ce OK znaèky v Japonsku � pozn. red.).Pozvání na jejich http://www.jarl.org/Ja-panese/1_Tanoshimo/1-3_Ham-Fair/Ham-Fair.htm jsem s velkými díky muselodmítnout, proto�e jejich termín kolidujes na�imi �Holicemi� J.Hiroaki Kogure, JG1UNE, je význam-nou osobností v JA radioamatérské ko-munitì, je autorem nìkolika knih o anté-nách a nesèetného poètu odbornýchèlánkù. V japonském radioamatérskémèasopisu CQ Ham Radio se Aki jako au-tor a jako lídr podílí na projektu, populari-zujícím malé antény pro radioamatéry.
(Pokraèování)

Znaèka a antény OK
v Japonsku

Obr. 11. Aki, JG1UNE, s man�elkouYoshie, JE1WTR, a anténou MLA-T

Obr. 12. Anténa MLA-Tu man�elù Kogurových na balkónì

Obr. 13 a 14. Ukázka z japonského èasopisu CQ Ham Radio 8/2014, èlánek o èes-kých MLA z dílny OK2ER. V této souvislosti se do èasopisu dostal i letecký snímekanténní farmy Jirky Krále, OK2RZ (vpravo, obr. 14)


