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Antény typu MLA-ER II a MLA-ER III

Øeení magnetické smyèkové antény
s virtuálním pracovním kondenzátorem
výraznì zjednoduilo a zlevnilo poøízení
tohoto druhu antény pro vyí výkony ne
QRP. Na rozdíl od MLA pro QRP, kde
jsme si vystaèili s øádovì levnìjími RX
kondenzátory vyrábìnými pøed èasem
v obrovských sériích a dnes díky varikapùm pro tento úèel (komerèní pøijímaèe)
nepouitelných, bylo u magnetických
smyèkových antén pro výkon nad 50 W
zcela nevyhnutelné pouívat robustní ladicí kondenzátory v cenových relacích a
o dva øády vyích. Øeení nazvané jako
MLA-ER vyuívá virtuální pracovní kapacitu, obr. 42, [11] a [12]. Tímto zpùsobem
se vyhneme opodstatnìnému skokovému
zvýení poøizovací ceny MLA. Vechny
popisované varianty MLA-ER snesou pøi
peèlivém provedení zatíení výkonem a
100 W. Napìtí, které se pøi tomto výkonu
na koncích smyèky nakmitá, dosahuje
díky vysokému Q antény úroveò kolem
20 kV. Velmi proto doporuèuji seznámit
se s teorií MLA. Na jednom místì výhodnì v monografii [11].

Nìjakou dobu se MLA-ER publikovaná v [11] zdála být nejvyím moným
zjednoduením konstrukce magnetické
smyèkové antény. Jemné ladìní MLA-ER
pomocí posuvné krátké trubky o vìtím
prùmìru, ne je prùmìr vodièe hlavní
smyèky (obr. 43), pøedstavuje zøejmì to
nejjednoduí øeení, jak lze MLA-ER
lehce pøelaïovat. Je to jednoduché, nicménì nepraktické. Do doby prvního veøejného publikování MLA-ER II v tomto
seriálu zdokonalil zpùsob ladìní pùvodní
MLA-ER Radek, OK1CPR, obr. 44. Øeení jednozávitové MLA-ER II podle obr.
45 je sofistikovanìjí ne pùvodní Radkovo øeení.
Proti pùvodní MLA-ER jsem nahradil
posuvný dolaïovací válec statorem pomocného virtuálního kondenzátoru, k nìmu se konce smyèky MLA-ER pøibliují
prostøednictvím roubového posunu, obr.
45. Výhodou tohoto øeení je, e postaèí
drobná úprava a na svìtì je dalí typ
MLA-ER II RT (Remote Tuning), obr. 46.
Jak z názvu vyplývá, jedná se o MLA na
100 W, kterou lze ladit na dálku po separátní dvoulince, pøípadnì i po koaxiálním
kabelu. V provedení home made za neuvìøitenou poøizovací cenu do 500 Kè.
Vzhled a zapojení nejjednoduí moné ovládací skøíòky je na obr. 47 a 48.

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

Obr. 49. Schéma zapojení a praktické
provedení výhybky

K dálkovému ladìní MLA-ER II RT je
moné pouít také CB4M (Control Box),
viz str. 164 v [11]. Podmínkou pak je doplnìní MLA-ER II o stejnosmìrnou výhybku, obr. 49.
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Obr. 42 a 43. Praktické provedení
virtuálního kondenzátoru

Obr. 44. Jemné ladìní podle OK1CPR

Obr. 45 a 46. Jemné ladìní MLA-ER II RT
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Kniha Magnetická smyèková anténa pokadé trochu jinak, o ní jsme podrobnì
referovali v PE-AR 3/15 (str. 44), právì
vychází v anglickém pøekladu
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