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Popis a zpùsob pou�ití
MLA-ER

Magnetická smyèková anténa MLA--ER zavr�uje pìtileté období vývoje tìch-to typù antén ve firmì BTV. A� do vyvinu-tí typu MLA-ER, která je registrovánajako èeský u�itný vzor i jako EU design(OHIM), bylo mo�né v ÈR prùmyslovì vy-rábìt levné magnetické smyèkové antényjen díky skladovým zásobám dnes u� asijinak neupotøebitelných RX ladicích kon-denzátorù. Bohu�el ale pouze pro promalé výkony (øádovì 10 W). Magnetickésmyèkové antény na vìt�í výkony jsouz objektivních dùvodù nìkolikrát dra��íne� QRP MLA a tøeba 10x dra��í ne� ja-kákoli jiná nezisková drátová anténa.Ukazuje se, �e magnetické smyèkové an-tény pou�itelné pro výkon 100 W jsou provìt�inu radioamatérské komunity (�el,v penzijním vìku) cenovì nepøijatelné.Pøíèina této cenové diferenciace le�í vefyzikální podstatì MLA. Ka�dá správnìvyrobená MLA se vyznaèuje mimoøádnìvysokým Q. V této souvislosti pak vyso-kým napìtím na koncích smyèky, kde jepøipojen pracovní (rezonanèní) kondenzá-tor. Pracovní rezonanèní kondenzátorymusejí být pro vìt�í výkony ne� QRP di-menzovány na napìtí >10 kV, jsou protovelké a tì�ké, a proto�e smyèkou antényteèe v rezonanci i neobvykle vysokýproud, musejí být v�echny èásti rezo-
nanèního obvodu MLA dostateènìproudovì i napì�ovì dimenzovány. Tatoskuteènost pak zásadním zpùsobemovlivòuje konstrukci MLA. (Robustní pro-vedení takové MLA je nezbytné.) Uvede-né po�adavky na MLA pak øádovì zvy�ujícenu magnetické smyèkové antény pou-�itelné pro výkony kolem 100 W (a vý�e).

Princip MLA-ER
Podstatou MLA-ER je neobvykle øe�e-ný rezonanèní obvod MLA, který je tvoøenjedním závitem tøívrstvé trubky PEXAL20 (obr. 38), která se pou�ívá pro podla-hové topení. Vodivou vrstvu této trubkytvoøí Al fólie o tlou��ce 0,3 mm a její zpev-nìní zaji��ují dvì vrstvy polyetylénu.Zvlá�tností MLA-ER je, �e neobsahujepracovní rezonanèní kondenzátor v podo-bì diskrétní souèástky. Kondenzátor jevirtuálnì vytvoøen kapacitou vsunuté trub-ky o men�ím prùmìru (PEXAL 16) s kon-ci hlavní smyèky PEXAL 20. Délka vsu-nutého úseku trubky PEXAL 16 pøitomurèuje kapacitu virtuálního pracovníhokondenzátoru.Zatímco se nastavování kmitoètu star-�ího modelu MLA-ER øe�ilo zvìt�ovánímprùmìru hlavní smyèky, kdy se kapacitavytváøela dílèím postupným vnoøováním

(jediného vnitøního kusu) ladicího úse-ku, nový model MLA-ER (obr. 39, 41) po-u�ívá naproti tomu jednotný prùmìr hlav-ní smyèky a vnitøní úseky rùzné délkyjsou pøedladìny ve výrobì pro ka�dé pás-mo zvlá��). Jinými slovy, pro ka�dé pás-mo se u nového modelu MLA-ER pou�íváindividuální vnitøní úsek PEXAL 16, v je-ho� støedu je nalepen distanèní a izolaè-

ní krou�ek oznaèený èíslem. (Pásmov MHz, viz obr. 40) Pùvodní ladìní bylobez mìøicí techniky realizovatelné velmiobtí�nì, zatímco u nového modelu MLA--ER je po dora�ení koncù hlavní smyèkyMLA na distanèní krou�ek zaji�tìno opa-kovatelné naladìní MLA s minimální od-chylkou kapacity. Vlivem sériového øazenívirtuálních kapacit obou koncù MLA zdetoti� zále�í nejen na hloubce vnoøení trub-ky PEXAL 16, ale i na jejím symetrickémvnoøení. V pùvodním provedení to bylojednoduchým zpùsobem neøe�itelné.U nového modelu je anténa MLA-ER hru-bì naladìna nad horní konec vybranéhoKV pásma pouhým dora�ením koncùtrubky PEXAL 20 na distanèní krou�ek vestøedu trubky PEXAL 16.Doladìní MLA-ER na pøesný kmitoèetv rámci zvoleného pásma zaji��uje po-mocný ladicí válec, který se manuálnìposouvá po hlavní smyèce v místì jejíhopøeru�ení, obr. 41. Tímto pomocným ladi-cím válcem se k hrubé kapacitì tvoøenévnoøeným úsekem vnitøního kusu ladicíhoúseku PEXAL 16 doplòuje øádovì ni��íparalelní kapacita. Pomocným ladicímválcem se pásmovì pøedladìná  MLA-ERdolaïuje od horního konce pásma smì-rem dolù.
Zpùsoby buzení MLA-ER

Pøi testování MLA-ER byly vyzkou�e-ny tøi varianty buzení MLA-ER:1. FCC (Faraday Coupling Coil);2. gamma match;3. gamma/lambda match.Podrobnìji jsme v�echny tøi zpùsobypopsali v PE-AR 1/2015 (s. 42). Zde popi-sovaná a zobrazená (obr. 39) MLA-ERpou�ívá buzení FCC. Buzení prostøednic-tvím FCC má nejvy��í rozsah pøeladìní,ale bez mìøicích pøístrojù je optimální na-stavení vstupní impedance MLA kompli-kované. Výhodou je �iroký rozsah trans-formaèního pøevodu. Pokud nevyhovíumístìní FCC v rovinì hlavní smyèky, jevhodné vyzkou�et posouvat FCC mimorovinu hlavní smyèky MLA. Z praxe: i po-sun o jeden centimetr mù�e hrát zásadníroli pøi pøizpùsobování MLA touto meto-dou. FCC se umis�uje zpravidla v proti-lehlé èásti hlavní smyèky (proti èásti s vir-tuální kapacitou, viz obr. 39), kde jenejni��í napìtí. Sni�uje se tím úèinnostkapacitní vazby a pøeva�uje zde �ádoucívazba indukèní. Pozor ale, toto doporuèe-né umístìní nesmí být chápáno jako ne-mìnné dogma, pøednostnì je tøeba naléztdokonalé impedanèní pøizpùsobení MLA.To ale nemusí být v�dy v tomto nejèastìjidoporuèovaném místì.
Pøíprava k provozu

MLA-ER je dopravována v pøeprav-ním rozmìru, stoèená na prùmìr 60 cm.Po jejím vybalení narovnáme hlavní závitPEXAL 20 tak, aby tvoøil pøibli�ný kruh.Nasuneme na smyèku posuvný ladicí vá-lec (obr. 41) a vsunutím úseku z trubky
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Obr. 39. MLA-ER s rotátorem,
upevnìným na stropì

Obr. 41. Detail jemného ladìní kmitoètu

Obr. 40. Virtuální kondenzátory

PEXAL 16 do hlavního závitu smyèky PE-XAL 20 (oba konce na doraz) jsme pøed-ladili vybrané pásmo tìsnì nad jeho hor-ním koncem. Obì smyèky (hlavní a FCC)zavìsíme na vhodný døevìný nebo plas-tový nosník (na obr. 39 je rotátor). Pøi sta-�eném výkonu na max. 10 W se po za-klíèování sna�íme pomocí posuvnéholadicího válce naladit anténu na nejlep�íÈSV. Pokud není ÈSV 1:1, zkusímezmìnit polohu FCC vysunutím mimo ro-vinu hlavní smyèky.

Obr. 38. Topenáøská trubka PEXAL
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