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Geneze MLA-C
Pùvodní mobilní anténa MLA-BUH 
pozdìji pøejmenovaná na MLA-C (jako
angl. car) je úplnì nejstarí anténou
v øadì magnetických smyèkových antén,
které se ve firmì BTV Klimkovice konstrukènì postupnì dotáhly a do sériové
vyrobitelnosti. Autorem originálního dizajnu MLA je Mirek, OK2BUH, který pøed
èasem poádal BTV o poskytnutí práv
z registrovaného uitného vzoru pro mení komerèní výrobní sérii tìchto jeho antén. Po vzájemné dohodì jsme anténu
nazvanou pracovnì MLA-BUH pøihlásili
spoleènì jako EU prùmyslový dizajn
i jako národní uitný vzor. Mirek svou anténu MLA-BUH v pùvodní podobì popsal
podrobnì v èasopisu Radioamatér [10],
vèetnì komentáøe a rozvedení zkueností
z jejího praktického provozu na pásmu.
S manuálním pøipojováním paralelního
kondenzátoru je originální MLA-BUH provozovatelná na pásmech 3,5 a 7 MHz. Je
zajímavé, e o tento typ antény, která je
mj. tím nejlepím, co jsem bìhem let
v oblasti MLA vyzkouel, tak malý. Pøedesílám, e ádná z níe uvedených typù
MLA-C se dosud sériovì nevyrábí.
Mirkovu MLA-BUH jsme v BTV Klimkovice dále konstrukènì zjednoduili podle obr. 24b. Její plnì rozebiratelný zvìtený prototyp MLA-B o délce strany ètverce
2,5 m (obvod 20 m) provozuji a testuji na
pásmu 1,8 a 3,5 MHz u asi dva roky.
(K MLA-B podrobnìji v nìkterém z pøítích èísel.)
a)

b)

Obr. 24. Principiální nákres antény MLABUH (a) a MLA-C V.1 (b)
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(Pokraèování)

Obr. 25. MLA-C V.1 v reálu

Zkuenosti z konstrukce MLA-B jsme
následnì pøenesli také do dizajnu meního rozmìru antény nazvané MLA-C V.3,
která není rozebratelná a do 1D, jako
MLA-B, ale pouze sloitelná do 2D a rozloitelná bìhem nìkolika minut do 3D. Bìhem dvou let testování doznala MLA-C
nìkolik konstrukèních variant a podvariant. Ty se týkají jednak zpùsobu buzení
LC smyèky MLA, ale i zpùsobu pøekøíení
smyèky. Nae (BTV) øeení vychází z ponìkud jiné filozofie provedení dvojité
smyèky, ne jak tento problém vyøeil
u pùvodní antény OK2BUH.
Anténu MLA-C v postupnì zdokonalovaných vývojových variantách testuji pøevánì na pásmu 7 MHz. Souèasná MLA-C V.3 je sice proladitelná bez pøepínání
od 3,3 do 7,5 MHz, protoe mám ale pro
pásmo 3,5 MHz lepí øeení (jedním stiskem tlaèítka pøepnutelnou MLA-B), pouívám mení MLA-C na pásmu 3,5 MHz
zcela výjimeènì. Na rozdíl od OK2BUH,
který svou MLA-BUH vyzkouel pøedevím jako mobilní anténu, testuji MLA-C
pøiblinì dva roky pouze ve stacionárním
terasovém provedení. Zázraèná MLA-C
vyaduje pouhé 2 m2 zástavbové plochy.
Pøes svou prostorovou nenároènost patøí
MLA-C zcela urèitì do kategorie královských MLA. Vycházím z faktu, e pøiblinì polovinu protistanic, kterým sdìlím, e
vysílám s výkonem 10 W na magnetickou
smyèkovou anténu, nechtìnì motivuji
k ódám na její fungování. Pro jistotu
a pro kontrolu vìtinou pøepnu i na výkon 100 W a verbální nadení pokraèuje
v dalích a dalích vìtách. Subjektivnì si
myslím, e stanic, jim bìné drátové antény fungují stejnì dobøe, jako funguje
MLA-C, není vìtina. Nepochybnì existují skuteèní machøi (typu OK2RZ,
OK1MY atd.), ale ti se na pásmu v bìném denním provozu pøíli nevyskytují.
Øeení MLA-C V.1 (obr. 25) bylo pouhé malé odboèení od konstrukce MLA-BUH, obr. 24a. Prokøíení dvou ètvercových smyèek je øeeno podobnì jako
u MLA-BUH, pouze ladicí kondenzátor je
umístìný v jiné èásti smyèky. Konstrukèní øeení nemá pokraèování.
Varianta MLA-C V.2 byla v de facto
nerozebiratelném provedení, které je pro
výrobu i radioamatérské pouití zcela nevhodné. Je zmínìna pouze pro úplnost
popisu vývojové etapy, která nebyla pøí-
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Obr. 26 a 27. MLA-C V.3

moèará. Ani tato varianta nemá dalí pokraèování.
Verze MLA-C V.3 v konstrukèním
provedení 2D, které umonuje anténu
opakovatelnì sloit a sestavit do provozní
3D sestavy bìhem nìkolika minut, je na
obr. 26 a 27. Anténa je aplikovatelná jak
pro mobilní, tak pro stacionární provoz.
Bylo odzkoueno nìkolik zpùsobù buzení
této MLA:
Podvarianty buzení MLA-C;
výhody/nevýhody
a) Buzení MLA proudovou magnetickou vazbou  toroidem  je pomìrnì
jednuchá varianta buzení antény MLA-C,
která se vyznaèuje rychlým výsledkem pøi
døíve odladìném postupu a umístìní
MLA na identickém místì (støecha konkrétního automobilu). Nejménì do kmitoètu 3,5 MHz je toto øeení dobøe pouitelné. Nehodí se pøíli pro umístìní v rozdílném QTH nebo pro jiné uspoøádání
(výka) nad vodivou plochou. Kritický je
i materiál toroidu, horí Q a vyí ztráty.
Zmìna transformaèního pomìru je moná výmìnou nacvakávacího toroidu s jiným poètem závitù.
b) Buzení MLA gama èlánkem je
konstrukènì nároènìjí provedení, ale
s malým rozsahem variability rozsahu impedanèního pøizpùsobení. Prakticky bezeztrátové øeení, vhodné spíe pro
umístìní MLA na identickém místì (støecha konkrétního automobilu, terasa). Ne-
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Poèítaè v ham-shacku CXXIV

Modelování antén
pomocí programu 4NEC-2
Spolehlivost
modelù antén

(Pokraèování)

Z tab. 12 (PE-AR 12/2014, s. 44) jsou
na první pohled patrné pomìrnì znaèné
rozdíly v délce prvku pøi pouití NEC-2
a MININEC. Tomu by odpovídaly i rozdíly
v rezonanèním kmitoètu (jX = 0), tzn. dipól, který by podle MININEC mìl rezonovat na 14,175 MHz, bude podle NEC-2
rezonovat na 14,052 MHz. Pouitý model
NEC-2 mìl 41 segmentù. Sníením jejich
poètu se rezonanèní kmitoèet zvýil na
14,061 MHz pøi 21 segmentech, resp.
14,070 MHz pøi 11 segmentech. Ve skuteènosti je rezonanèní kmitoèet dipólu
stále stejný, protoe jsme manipulovali
pouze s jeho modelem, zpracovávali jej
rozdílnými metodami výpoètu, mìnili poèet segmentù modelu apod. Smyslem tohoto testu je tedy poukázat na skuteènost, e výsledky modelování není moné
povaovat za cosi vysoce pøesného, pøesto je moné je povaovat za spolehlivé
v mezích 1% tolerance, tedy aspoò jde-li
o stanovení rozmìrù prvku antény.

Obr. 19 c. 3D vyzaøovací diagram
pùlvlnného dipólu ve volném prostoru

2,15 dBi, ve výce 0,5 λ nad prùmìrnou
reálnou zemí 7,42 dBi a ve výce 0,5 λ
nad perfektní zemí 8,41 dBi. Údaj o zisku
je tedy nejménì spolehlivým parametrem,
který získáme pøi modelování antény.
(Pokraèování)
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Zisk a vyzaøovací diagram  faktorem, který má zásadní vliv na funkci antény a musí být zohlednìn i pøi modelování,
je vliv okolního prostøedí. Je známé, e
napø. v oblasti VKV se témìø výhradnì
pouívají modely ve volném prostoru, zatímco v oblasti do 30 MHz je témìø vdy
nutné brát v úvahu vliv zemì. Dùvodem
pouívání modelù ve volném prostoru
jsou pøedevím realistické hodnoty zisku
 v reálném prostøedí se vdy projevuje
tzv. zisk zemì, jeho pøíèinou jsou odrazy a sèítání pøímo vyzáøené a odraené
sloky; zemì tak mùe k zisku antény pøidat a 6 dB (ve skuteènosti cokoli mezi 0
a 6 dB, hodnota je závislá na výce antény nad zemí a parametrech této zemì).
Vliv prostøedí lze nejsnáze demonstrovat na pùlvlnném dipólu (obr. 19, 20
a 21), který umístíme postupnì do volného prostoru, do výky 0,5 λ nad perfektní
zem a do výky 0,5 λ nad reálnou zem
prùmìrné kvality (diel. konstanta 13, vodivost 0,005 S/m).
Jen pro úplnost dodejme, e zisk pùlvlnného dipólu ve volném prostoru je asi

Obr. 19. Vyzaøovací diagramy pùlvlnného dipólu ve volném prostoru: a) horizontální; b) vertikální
hodí se pro úplnì jiné QTH (výka) nad
vodivou plochou. Potøeba vyí impedanèní variabilnosti vyaduje nároènìjí
konstrukèní øeení gama èlánku.
c) Buzení MLA indukèní vazbou pomocí FCC (Faraday Coupling Coil). Vysoce variabilní vazba, která umí pøizpùsobit
MLA-C v témeø libovolném prostøedí.

Jedná se ale bohuel o technicky nejsloitìjí postup vyadující odbornou kvalifikaci, know-how a pøístrojové vybavení.
Bez pouití anténního analyzátoru je optimální pøizpùsobení MLA pomocí FCC témìø vylouèené.
d) Buzení MLA lambda èlánkem*).
Konstrukènì nejjednoduí provedení

*) Lambda èlánek (match) je originální øeení pøizpùsobovacího budicího prvku s velkým rozsahem impedanèního pøizpùsobení uivatelsky jednoduchým postupem. Øeení je pùvodní idea OK2ER a vychází ze známého gama èlánku. Lambda match je urèen pøedevím pro impedanèní pøizpùsobování ètvercových (víceúhelníkových) magnetických smyèkových antén. Název lambda match byl zvolen podle
tvaru úseku, který pøipomíná øecké písmeno lambda.
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vazby s dobrým rozsahem variability rozsahu impedanèního pøizpùsobení.
Prakticky bezeztrátové, vhodné pro
umístìní MLA na témìø libovolném místì,
nevyaduje speciální odbornou kvalifikaci
ani speciální pøístrojové vybavení.
Anténa je nastavitelná pouze pomocí
SWR-metru. Nejlepí øeení pro mobilní
pouití MLA-C.
Pramen

[10] Radioamatér 3/2011.
(Pokraèování)
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