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V ÈR vyrábìná QRP magnetickásmyèková anténa MLA-M je prùmyslovìchránìná jako EU dizajn a za dva roky odjejího vyvinutí a uvedení na trh se stalavyhledávaným typem komerènì vyrábìnéantény. K mému pøekvapení (jako autorakonstrukce MLA-M) se jich od roku 2012vyrobilo a prodalo bezmála 300 ks a kro-mì QRP CW provozu jsou tyto magnetkys oblibou pou�ívány zejména pro BPSKa dal�í digitální druhy provozu.Konstrukce MLA-M je kompaktntí, ro-bustní a z hlediska elektrických paramet-rù unikátnì �irokopásmová. Pro praktic-kou potøebu je MLA-M pou�itelná v celémrozsahu KV od 3,5 MHz, tøeba�e na pás-mu 28 MHz u� není její funkce úplnìideální. MLA-M je fakticky anténa s inte-grovaným transmatchem. Díky tuneru za-pojenému pøímo na smyèce antény je vfenergie z vysílaèe dokonale �odsáta� a vy-záøena. Na pásmu 28 MHz u� bohu�elnelze MLA-M pøizpùsobit na 100 % a jenutno akceptovat o nìco hor�í PSV,v praxi 1 : 2. (Pøizpùsobení 1 : 1 konèí ty-picky asi u 27 MHz.) Probíhající vývojMLA-M pøinesl od verze MLA-M V.3 u�i-vatelsky pøíjemnìj�í pøepínání tøí seg-mentù pásem jumpery umístìnými nahorní stranì skøínì (obr. 20 a 21; u pù-vodního modelu MLA-M byly jumperyumístìny uvnitø skøínì). Významné zlep-�ení elektrických parametrù antény MLA-M na pásmu 28 MHz se dosáhlo pou�itímodli�ného buzení antény prostøednictvímFaradayovy budicí smyèky. Jak je patrnéz obr.16 (PE-AR 10/14, s. 44), toto øe�enínazvané MLA-M+ se projeví jednak zvý-�ením ERP o 9 dB, ale i zvý�ením re-zonanèní frekvence a� do asi 31 MHz.Zlep�ení ERP o 9 dB není jistì efekt za-nedbatelný a zejména pro ty, kteøí napásmu 28 MHz rádi pracují, stojí tentotechnický doplnìk za úvahu k upgrade.Z obr. 19 a 9 (PE-AR 8/14, s. 44) lzepointu øe�ení buzení MLA-M Faradayo-vou budicí smyèkou jednodu�e pochopita dodìlat upgrade i formou home made.Pomocí døíve uvedené mìøicí metody, alei praktickým porovnáním na pásmu semajitelé upravené antény mohou pøe-svìdèit sami, o kolik je MLA-M+ na pás-mu 28 MHz lep�í ne� pùvodní MLA-M.
OK2ER

Anténa MLA-M a MLA-M+
(M � multiband)

Zku�enosti s anténou
MLA-M v praxi

Smyèkovou magnetickou anténu typuMLA-M jsme mìli mo�nost spoleènìs XYL OK1DVA letos od záøí do listopaduzkou�et v praktickém provozu CW nav�ech pásmech, pro které je výrobcemdeklarována (3,5 a� 28 MHz, vèetnì tzv.pásem WARC).Na�e QTH: Lodìnice u Berouna (obr.23), lokátor JN79BX, kopcovitý terénPodbrdska, nadmoøská vý�ka asi 330 m.Zaøízení: transceiver Kenwood TS--850S, výkon QRP 10 W, anténa MLA-Mv oknì buï severním, nebo západním.Za tu dobu jsme navázali s MLA-Mnìkolik stovek spojení v bì�ném provozui v nìkolika soutì�ích, pøièem� amatér-skému vysílání se vìnujeme rekreaènì,tedy v noci spíme a ve dne bdíme (v prá-ci, na zahradì, v lese atd.). Pro takovétopojetí amatérského vysílání je MLA-Mzcela vyhovující.4. øíjna v podveèer (16.45 UTC) jsemse pøipravoval na nedìlní ranní KV Pro-vozní aktiv na pásmu 80 m. Naladil jsemse tedy pøibli�nì na 3540 kHz a tam právìprobíhalo obvyklé telegrafní spojení meziFrantou, OK1AKJ, a Luïkem, OK1HAS.Na jejich rádiovou komunikaci èasto napásmu natrefím a rád si je poslechnu, nì-kdy i zavolám. Tedy jsem se posunul asio 300 Hz nahoru, abych je sly-�el, ale pøitom je pøípadnì ne-ru�il. Doladil jsem obvodyMLA-M do rezonance a krátceanténním tunerem dotáhl ÈSVna 1. Tento mùj poèin v�ak ne-zùstal bez odezvy: Jakmilejsem pøe�el na pøíjem, Ludìk,OK1HAS, hlásil Frantovi: �Teïse nám tu ladil nìjakej moula,ale je kousek vedle, tak to ne-vadí.� Tedy se tímto obìmastarým kamarádùm písemnìomlouvám. (Potì�ilo mì, �ejsem sly�et.)

Následujícího dne, ráno v nedìli 5. øíj-na jsem v KV PA navázal za 40 minut 10spojení, co� není �ádná sláva, ale je nut-no mít na pamìti, �e KV PA trvá jen 1 ho-dinu a úèastní se ho kolem stovky stanics výbavou QRO.Velmi pouèná � co se týèe zji�tìní, jakchodí tato MLA � byla úèast v OK/OM DXContestu 8. a� 9. listopadu. Proto, �e za-hranièní stanice pøímo vyhledávají stani-ce OK a OM, a to i ty se slab�ím signálem(QRP). Tak�e je mo�no naladit se nìkamna horní konec pásma a volat CQ. Navá-zali jsme v leto�ním OK/OM DX Contestu150 spojení, zpravidla v odpovìdi na na�ivýzvu. Vìt�inou to byla spojení s Evro-pou, ale na pásmu 14 MHz jsme ve svìt-lých chvílích dosahovali kadence a� 10QSO za 10 minut a zavolaly nás i stanicez asijské èásti Ruska, z Kazachstánu,Ázerbájd�ánu i z USA. Kdy� se podívátena ten krou�ek s prùmìrem 60 cm v oknì(obr. 23) a výkon 10 W, je to slu�né.I1ATL se ve spojení s námi louèil vì-tou: �My compliments for ur QRP!�

Obr. 19. Anténa MLA-M+
s Faradayovou budicí smyèkou

Obr. 21. Ovládací panel MLA-M

Obr. 22. Pohled dovnitø MLA-M

Obr. 23. MLA-M doma na parapetu okna

OK1DVA a OK1PFM

Obr. 20. Principiální znázornìní zapojení MLA-M
a pøepínání segmentù pásem KV:

a) 3,5 MHz; b) 7 � 10 MHz; c) 10 � 28 MHz
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