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O magnetických smyèkových anténách
� teorie/praxe/výroba

Geneze MLA-4B a MLA-6B
Poèítaèová simulace Akiho Kogure,

JG1UNE, jasnì prokázala, �e na�e a� ne-
èekanì úspì�ná MLA-M, jich� se v EU
prodalo více ne� 300 kusù, nemù�e být
�královnou� magnetických smyèkových
antén (popis a hodnocení této antény viz
PE-AR 12/2014, s. 43). Zji�tìní, která
v PC simulacích analyzoval JG1UNE, po-
tvrdila na�e neblahá tu�ení. Lapidárnì øe-
èeno: Nic není zadarmo a �ohnutí fyziky�
zpùsobem, jím� se podaøilo vyøe�it �v�e-
pásmovost� a pou�itenost  MLA-M v ce-
lém rozsahu radioamatérských pásem na
KV, je øe�ení vtipné, nicménì kompro-
misní. Zkrat jednoho závitu na dvouzávi-
tové MLA-M zpùsobuje sní�ení Q antény
a tím, jak jsem si mnohem pozdìji mate-
maticky odvodil a odmìøil, i ne zcela opti-
mální fungování v nejvy��ím segmentu
KV pásem (14 MHz a� 28 MHz). Nutno
nicménì vzít alespoò perifernì na vìdo-
mí, ne-li pøímo akceptovat, �e nìjakou
pøednost MLA-M asi musí mít, jinak by se
bìhem dvou let tak velký poèet MLA-M
zøejmì neprodal. Závìr: MLA-M je dobrá
malá kompaktní QRP anténa, ale nemù�e
fungovat na optimu teoreticky vypoète-
ných mo�ností.

To byl hlavní dùvod a motiv, proè jsem
se u� s nìkolikaletými praktickými zku�e-
nostmi v oboru návrhù MLA pustil do
technického upgrade �úspì�né� MLA-M.
Mìøení, která následovala po zhotovení
prototypù MLA-4B a MLA-6B, potvrdi-
la vý�e zmínìné simulace a závìry
JG1UNE. MLA-M v sobì skrývá rezervu
a mo�nost získat z podobného typu anté-
ny pár dB navíc. Staèí odstranit zkrat,
jím� si u MLA-M pomáháme k dosa�ení
�fyzikálnì nemo�ného�.

MLA-4B (four bands), obr. 32, je
dvouzávitová magnetická smyèková an-
téna, která funguje od 3,5 do 14 MHz. Na
pásmu 3,5 MHz podobnì jako MLA-M je
k rezonanci pøivádìna pomocnou paralel-
ní kapacitou pøipínanou vnìj�ím jumpe-
rem, obdobným jako u MLA-M V.5. Bu-
zení MLA-4B je øe�eno osvìdèenou
Faradayovou budicí smyèkou (FCC � Fa-

raday Coupling Coil, viz PE-AR 8/2014,
s. 44). Není to sice u�ivatelsky stejnì ele-
gantní jako dva kondenzátory u MLA-M,
ale je to øe�ení stoprocentnì splòující
funkèní po�adavky. A� chceme nebo ne,
asi destinásobné zvý�ení vyzáøeného vý-
konu po této úpravì se opravdu pozná.
Aby nedo�lo k nedorozumìní: u MLA-4B
se to týká pouze pásma 14 MHz; na ni�-
�ích pásmech pracuje i MLA-M se dvìma
nezkratovanými závity. Mechanické pro-
vedení antény MLA-4B je blízké dizajnu
MLA-M, odpadla pouze promìnná kapa-
citní vazba, a zmizel proto jeden knoflík
na horní stranì skøínì. Pøedností buzení
MLA-4B pomocí FCC je fakt, �e pøede-
v�ím pro pou�ití MLA v RX re�imu je in-
dukèní vazba FCC mnohem lep�í ne�
asymetrická kapacitní vazba pou�itá
u MLA-M. Pøedev�ím v QTH s elektric-
kým vf smogem je rozdíl obou vazeb patr-
ný na první poslech. Model antény (MLA-
-4B) se sice prozatím sériovì nevyrábí,
ale závìry z testování nìkolika kusù pro-
totypù naznaèují, �e MLA-4B je na pás-
mu 14 MHz výraznì lep�í ne� MLA-M.

Obr. 32. MLA-4B (four bands)

MLA-6B (six bands), obr. 33, je jed-
nozávitová magnetická smyèková anténa,
fungující od 10 MHz do 28 MHz. Buzení
MLA-6B je øe�eno identickou Faradayo-
vou budicí smyèkou v prostorovém uspo-
øádání, podobnì jako u MLA-4B. Zvý�ení
vyzáøeného výkonu po této konstrukèní
úpravì MLA-M se u QRP opravdu vyplatí.
Opìt, aby nedo�lo k nedorozumìní, opa-
kuji: u MLA-6B se to týká pásma 14 MHz
a vý�e. Vnitøní provedení antény MLA-6B
je identické s vnitøním dizajnem MLA-4B,
i vnìj�í uspoøádání je blízké dizajnu
MLA-4B, jen anténní smyèka je vùèi skøí-
ni pootoèena o 90 stupòù, obr. 33. Provoz
na v�ech KV pásmech lze øe�it buï dvì-
ma anténami (MLA-4B a MLA-6B), nebo
pøe�roubováním konstrukènì kompatibil-
ní jedno- a dvouzávitové smyèky. (Po
nutném otevøení skøínì.) �Pøezbrojení�
trvá v prùmìru asi 3 minuty. V ostatním je
MLA-6B podobná MLA-4B.
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Obr. 33. MLA-6B (six bands)
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První kapitola knihy je exkurzem do teo-retické podstaty magnetických antén. Shrnu-je v�e, co by hloubavý ètenáø musel dohledá-vat jinde. Na konkrétním pøíkladu, krok pokroku, provádí teoretický návrh a výpoèetmagnetické smyèkové antény. Druhá kapito-la jsou praktické pohledy a zku�enosti tech-nika, který MLA vyvíjí a dotáhl je a� do ko-merèní podoby. Autor upozoròuje na vlastníchyby a omyly, kterým by se mìli konstrukté-øi home made MLA radìji vyhnout. Tøetí ka-pitola shrnuje praktické zku�enosti a nezá-vislé hodnocení dvou desítek èeských,slovenských a nìmeckých radioamatérù,kteøí mìli pøíle�itost se s výrobky BTV osob-nì seznámit. Ètvrtou kapitolu tvoøí obrazováèást, která soustøeïuje fotografie, které dì-lají tuto knihu zajímavým titulem, který nemá�ádný pøímý ekvivalent, nejen v ÈR. Pátouèást knihy tvoøí firemní katalogové listy a tex-ty návodù komerènì vyrábìných MLA. �es-tá kapitola jsou literární odkazy a seznamaplikovaných prùmyslových vzorù a u�itnýchvzorù.Okam�itì po otevøení knihy je zøejmé, �ezpracované téma mù�e oslovit radioamatérynebo i profesionály, kteøí nemají mo�nost nasvém stanovi�ti realizovat plnorozmìrné an-tény a pøitom se nechtìjí spokojit s kompro-misním øe�ením. Kniha jistì bude zajímavápro ka�dého, kdo se zabývá mobilním rádio-vým provozem nebo provozem z pøechod-ných stanovi�t. OK2BUH, OK2WMC
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