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Anténa MLA-M a MLA-M+
(M  multiband)

V ÈR vyrábìná QRP magnetická
smyèková anténa MLA-M je prùmyslovì
chránìná jako EU dizajn a za dva roky od
jejího vyvinutí a uvedení na trh se stala
vyhledávaným typem komerènì vyrábìné
antény. K mému pøekvapení (jako autora
konstrukce MLA-M) se jich od roku 2012
vyrobilo a prodalo bezmála 300 ks a kromì QRP CW provozu jsou tyto magnetky
s oblibou pouívány zejména pro BPSK
a dalí digitální druhy provozu.
Konstrukce MLA-M je kompaktntí, robustní a z hlediska elektrických parametrù unikátnì irokopásmová. Pro praktickou potøebu je MLA-M pouitelná v celém
rozsahu KV od 3,5 MHz, tøebae na pásmu 28 MHz u není její funkce úplnì
ideální. MLA-M je fakticky anténa s integrovaným transmatchem. Díky tuneru zapojenému pøímo na smyèce antény je vf
energie z vysílaèe dokonale odsáta a vyzáøena. Na pásmu 28 MHz u bohuel
nelze MLA-M pøizpùsobit na 100 % a je
nutno akceptovat o nìco horí PSV,
v praxi 1 : 2. (Pøizpùsobení 1 : 1 konèí typicky asi u 27 MHz.) Probíhající vývoj
MLA-M pøinesl od verze MLA-M V.3 uivatelsky pøíjemnìjí pøepínání tøí segmentù pásem jumpery umístìnými na
horní stranì skøínì (obr. 20 a 21; u pùvodního modelu MLA-M byly jumpery
umístìny uvnitø skøínì). Významné zlepení elektrických parametrù antény MLAM na pásmu 28 MHz se dosáhlo pouitím
odliného buzení antény prostøednictvím
Faradayovy budicí smyèky. Jak je patrné
z obr.16 (PE-AR 10/14, s. 44), toto øeení
nazvané MLA-M+ se projeví jednak zvýením ERP o 9 dB, ale i zvýením rezonanèní frekvence a do asi 31 MHz.
Zlepení ERP o 9 dB není jistì efekt zanedbatelný a zejména pro ty, kteøí na
pásmu 28 MHz rádi pracují, stojí tento
technický doplnìk za úvahu k upgrade.
Z obr. 19 a 9 (PE-AR 8/14, s. 44) lze
pointu øeení buzení MLA-M Faradayovou budicí smyèkou jednodue pochopit
a dodìlat upgrade i formou home made.
Pomocí døíve uvedené mìøicí metody, ale
i praktickým porovnáním na pásmu se
majitelé upravené antény mohou pøesvìdèit sami, o kolik je MLA-M+ na pásmu 28 MHz lepí ne pùvodní MLA-M.
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Obr. 21. Ovládací panel MLA-M

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

Zkuenosti s anténou
MLA-M v praxi

Smyèkovou magnetickou anténu typu
MLA-M jsme mìli monost spoleènì
s XYL OK1DVA letos od záøí do listopadu
zkouet v praktickém provozu CW na
vech pásmech, pro které je výrobcem
deklarována (3,5 a 28 MHz, vèetnì tzv.
pásem WARC).
Nae QTH: Lodìnice u Berouna (obr.
23), lokátor JN79BX, kopcovitý terén
Podbrdska, nadmoøská výka asi 330 m.
Zaøízení: transceiver Kenwood TS-850S, výkon QRP 10 W, anténa MLA-M
v oknì buï severním, nebo západním.
Za tu dobu jsme navázali s MLA-M
nìkolik stovek spojení v bìném provozu
i v nìkolika soutìích, pøièem amatérskému vysílání se vìnujeme rekreaènì,
tedy v noci spíme a ve dne bdíme (v práci, na zahradì, v lese atd.). Pro takovéto
pojetí amatérského vysílání je MLA-M
zcela vyhovující.
4. øíjna v podveèer (16.45 UTC) jsem
se pøipravoval na nedìlní ranní KV Provozní aktiv na pásmu 80 m. Naladil jsem
se tedy pøiblinì na 3540 kHz a tam právì
probíhalo obvyklé telegrafní spojení mezi
Frantou, OK1AKJ, a Luïkem, OK1HAS.
Na jejich rádiovou komunikaci èasto na
pásmu natrefím a rád si je poslechnu, nìkdy i zavolám. Tedy jsem se posunul asi
o 300 Hz nahoru, abych je slyel, ale pøitom je pøípadnì neruil. Doladil jsem obvody
MLA-M do rezonance a krátce
anténním tunerem dotáhl ÈSV
b)
c)
na 1. Tento mùj poèin vak nezùstal bez odezvy: Jakmile
jsem pøeel na pøíjem, Ludìk,
OK1HAS, hlásil Frantovi: Teï
se nám tu ladil nìjakej moula,
ale je kousek vedle, tak to nevadí. Tedy se tímto obìma
Obr. 20. Principiální znázornìní zapojení MLA-M
starým kamarádùm písemnì
a pøepínání segmentù pásem KV:
omlouvám. (Potìilo mì, e
a) 3,5 MHz; b) 7  10 MHz; c) 10  28 MHz
jsem slyet.)
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Obr. 22. Pohled dovnitø MLA-M

Obr. 23. MLA-M doma na parapetu okna

Následujícího dne, ráno v nedìli 5. øíjna jsem v KV PA navázal za 40 minut 10
spojení, co není ádná sláva, ale je nutno mít na pamìti, e KV PA trvá jen 1 hodinu a úèastní se ho kolem stovky stanic
s výbavou QRO.
Velmi pouèná  co se týèe zjitìní, jak
chodí tato MLA  byla úèast v OK/OM DX
Contestu 8. a 9. listopadu. Proto, e zahranièní stanice pøímo vyhledávají stanice OK a OM, a to i ty se slabím signálem
(QRP). Take je mono naladit se nìkam
na horní konec pásma a volat CQ. Navázali jsme v letoním OK/OM DX Contestu
150 spojení, zpravidla v odpovìdi na nai
výzvu. Vìtinou to byla spojení s Evropou, ale na pásmu 14 MHz jsme ve svìtlých chvílích dosahovali kadence a 10
QSO za 10 minut a zavolaly nás i stanice
z asijské èásti Ruska, z Kazachstánu,
Ázerbájdánu i z USA. Kdy se podíváte
na ten krouek s prùmìrem 60 cm v oknì
(obr. 23) a výkon 10 W, je to sluné.
I1ATL se ve spojení s námi louèil vìtou: My compliments for ur QRP!
OK1DVA a OK1PFM
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