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O magnetických smyèkových anténách
� teorie/praxe/výroba

(Pokraèování)

Øe�ení magnetické smyèkové anténys virtuálním pracovním kondenzátoremvýraznì zjednodu�ilo a zlevnilo poøízenítohoto druhu antény pro vy��í výkony ne�QRP. Na rozdíl od MLA pro QRP, kdejsme si vystaèili s øádovì levnìj�ími RXkondenzátory vyrábìnými pøed èasemv obrovských sériích a dnes díky varika-pùm pro tento úèel (komerèní pøijímaèe)nepou�itelných, bylo u magnetickýchsmyèkových antén pro výkon nad 50 Wzcela nevyhnutelné pou�ívat robustní la-dicí kondenzátory v cenových relacích a�o dva øády vy��ích. Øe�ení nazvané jakoMLA-ER vyu�ívá virtuální pracovní kapa-citu, obr. 42, [11] a [12]. Tímto zpùsobemse vyhneme opodstatnìnému skokovémuzvý�ení poøizovací ceny MLA. V�echnypopisované varianty MLA-ER snesou pøipeèlivém provedení zatí�ení výkonem a�100 W. Napìtí, které se pøi tomto výkonuna koncích smyèky nakmitá, dosahujedíky vysokému Q antény úroveò kolem20 kV. Velmi proto doporuèuji seznámitse s teorií MLA. Na jednom místì výhod-nì v monografii [11].

Nìjakou dobu se MLA-ER publikova-ná v [11] zdála být nejvy��ím mo�nýmzjednodu�ením konstrukce magnetickésmyèkové antény. Jemné ladìní MLA-ERpomocí posuvné krátké trubky o vìt�ímprùmìru, ne� je prùmìr vodièe hlavnísmyèky (obr. 43), pøedstavuje zøejmì tonejjednodu��í øe�ení, jak lze MLA-ERlehce pøelaïovat. Je to jednoduché, nic-ménì nepraktické. Do doby prvního ve-øejného publikování MLA-ER II v tomtoseriálu zdokonalil zpùsob ladìní pùvodníMLA-ER Radek, OK1CPR, obr. 44. Øe-�ení jednozávitové MLA-ER II podle obr.45 je sofistikovanìj�í ne� pùvodní Radko-vo øe�ení.Proti pùvodní MLA-ER jsem nahradilposuvný dolaïovací válec statorem po-mocného virtuálního kondenzátoru, k nì-mu� se konce smyèky MLA-ER pøibli�ujíprostøednictvím �roubového posunu, obr.45. Výhodou tohoto øe�ení je, �e postaèídrobná úprava a na svìtì je dal�í typMLA-ER II RT (Remote Tuning), obr. 46.Jak z názvu vyplývá, jedná se o MLA na100 W, kterou lze ladit na dálku po sepa-rátní dvoulince, pøípadnì i po koaxiálnímkabelu. V provedení home made za neu-vìøitenou poøizovací cenu do 500 Kè.Vzhled a zapojení nejjednodu��í mo�-né ovládací skøíòky je na obr. 47 a 48.

Antény typu MLA-ER II a MLA-ER III
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Obr. 42 a 43. Praktické provedení
virtuálního kondenzátoru

Obr. 44. Jemné ladìní podle OK1CPR

K dálkovému ladìní MLA-ER II RT jemo�né pou�ít také CB4M (Control Box),viz str. 164 v [11]. Podmínkou pak je do-plnìní MLA-ER II o stejnosmìrnou výhyb-ku, obr. 49.

Obr. 45 a 46. Jemné ladìní MLA-ER II RT

Obr. 49. Schéma zapojení a praktické
provedení výhybky

Obr. 47 a 48. Ovládací skøíòka
a schéma jejího zapojení

Kniha �Magnetická smyèková anténa po-
ka�dé trochu jinak�, o ní� jsme podrobnì
referovali v PE-AR 3/15 (str. 44), právì

vychází v anglickém pøekladu


