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Geneze MLA-B

(Pokraèování)

Jak bylo naznaèeno v pøedchozí èásti
s názvem Geneze MLA-C, Mirkovu MLA-BUH jsme v BTV Klimkovice konstrukènì zjednoduili a zkusili vyrobit úplnì rozebíratelnou magnetickou smyèkovou
anténu, která by byla akceptovatelná pro
pouití na pásmech 160 a 80 m pro ménì
nároèné expedice apod. MLA-B (jako big)
jsou dvì ètvervcové smyèky zapojené
v sérii o délce strany 2,5 m (obvod 20 m).
Rozmìr smyèky nebyl odvozen fyzikálními teoriemi, ale délkou vodoinstalaèních
trubek bìnì dostupných v obchodních
øetìzcích se stavebním materiálem. Anténa MLA-B existuje dosud pouze v jediném exempláøi a provozuji a testuji ji
(OK2ER) na pásmu 1,8 a 3,5 MHz asi
dva roky. Zkuenosti z konstrukce MLA-B
jsme následnì pøenesli do dizajnu meního rozmìru antény nazvané MLA-C, jí
byla vìnována pøedchozí kapitola.
MLA-B potøebuje zástavbovou plochu
pouze asi 6 m2. Pøes svou relativní prostorovou nenároènost patøí MLA-B do kategorie výborných MLA. Vycházím z toho,
e jsem mìl nìkolik dlouhých rozhovorù
s DXmany z Evropy i amerického kontinentu, kterým jsem popisoval MLA-B,

protoe nechtìli vìøit, e mùj signál generuje magnetická smyèková anténa. Podobnì, jako je tomu u MLA-C, také MLA-B zvládne dvì pásma (160 a 80 m), ale
pouze na 80 m je to big. Na ,top bandu
se s ní dá také pracovat, zcela urèitì je
lepí ne MLA-T, ale je to u jen kompromisní anténa, která se 80m dipólu ve výce a v dobrém QTH opravdu nevyrovná.

Obr. 28. Princip smotání
20metrové smyèky MLA-B

MLA-CB
V oblasti CB aktivit se dosud pouívají
pøevánì prutové antény, pevnì montované, pøípadnì s magnetických závìsem.
U ruèních radiostanic jsou obvyklejí spíe antény teleskopické, pøípadnì krátké
helical antény (,pendreky). Ve zmínìných pøípadech se pøevánì jedná o antény s vertikální polarizací, která je pro
pozemní komunikaci na desetimetrovém
CB pásmu výhodnìjí. Nezpochybnitelnou pøedností vertikálních antén je jejich
vesmìrovost.
Na rozdíl od horizontálních antén potøebuje ale vìtina vertikálních antén tzv.
protiváhu, bez ní je funkce zejména
krátkých vertikálù z fyzikálního principu
ztrátová. Tuto protiváhu èasto nahrazuje
plechová støecha automobilu, ale ta nemá
jednoznaènì definovanou elektrickou plochu a smìrovou charakteristiku. Ke zvýení vyzáøeného výkonu pøi dodrení povoleného výkonu jsou proto pouívány
základnové antény λ/4 nebo λ/2. Tyto pìtimetrové (desetimetrové) tyèe s protiváhami jsou nepøehlédnutelné.
Vìtinu nevýhod souèasných antén
pouívaných pøi provozování CB radiostanic odstraòuje magnetická smyèková anténa, MLA-CB. V principu se jedná o je-

Obr. 29. MLA-B provozovaná na støee automobilu
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Obr. 31. Anténa MLA-CB

den z nejstarích typù antény, která na
mnoho desítek let upadla do zapomnìní
a pro CB pásmo se magnetická smyèková anténa nyní objevuje v podobì komerèního produktu MLA-CB zøejmì jako
úplná novinka.
Pro CB operátory je dùleité vìdìt, e
magnetické smyèkové antény nepotøebují
ke svému provozu ádnou protiváhu
a díky své fyzikální podstatì je moné pouívat je dokonce i jako pokojovou anténu. Jednou z mála nevýhod MLA-CB je
ale fakt, e tuto anténu nelze provozovat
s vytunìným zesilovaèem o výkonu vìtím ne 10 W uvnitø místnosti, kde vedle
antény sedí operátor. S výkonem, který je
povolený na CB pásmech, není problém
sedìt 2 m vedle MLA. Výjimku a jisté riziko mohou pøedstavovat osoby s implantovaným kardiostimulátorem.
(Pokraèování)

Obr. 30. Ludìk, OK2RSK, pøi stavbì antény MLA-B
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