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Napájení (buzení) MLA-ER II lze øe�it
nìkolika mo�nými osvìdèenými zpùsoby,
viz [11]. Praxe ukazuje, �e buzení MLA
s perfektním impedanèním pøizpùsobe-
ním je nejjednodu�eji øe�itelné pomocí
FCC, která je pohyblivá ve tøech rovi-
nách, viz UV è. 26879 (obr. 50).

Asi nejlep�í teèkou za nìkolikaletým
obdobím experimentování s magnetický-
mi smyèkovými anténami je anténa MLA-
-ER III, kterou je mo�né v podnázvu
oznaèit jako �dobrá portable KV magnetic-
ká smyèková anténa, kterou na pøechod-
ném QTH postavíte za 5 minut�. Neza-
pomeòme ale na motto knihy [11]:
Porovnávejme srovnatelné! Jak dobøe
MLA fungují, to si uvìdomíme, zejména
kdy� pøihlédneme k jejich velikosti a k mi-
nimálnímu potøebnému zástavbovému
prostoru. Podpùrné argumenty pro toto
tvrzení jsou v [11], kapitola 3.

Proti vý�e zmínìné MLA-ER II, která
je ladìná pøibli�ováním základní smyèky
MLA k virtuálnímu statoru pracovního
kondenzátoru, je MLA-ER III ladìná zmì-
nou mezizávitové kapacity. Podmínkou
tohoto neobvyklého øe�ení je ale pou�ití
dvou nebo více závitù hlavní smyèky.
My�lenka vícezávitové MLA samozøejmì
novum není. Zvìt�ením poètu závitù se
v kvadratické závislosti zvy�uje indukè-
nost smyèky, co� umo�òuje zmen�it prù-
mìr MLA na ni��ích pásmech. Z hlediska
�zisku� MLA v�ak tento zpùsob zmen�o-
vání prùmìru MLA rozhodnì není úplnì
ideální. Je to ale nìkdy nezbytný trans-
portní kompromis. Vyjádøeno jasnì: jeden
vìt�í závit bude fungovat lépe ne� více
závitù o men�ím prùmìru.

Vyu�ití vícezávitové smyèky k ladìní
MLA je ale jiný pohled na vìc, a je prav-
dìpodobnì i nový. Místo pomocné pøí-
davné kapacity tvoøené vnìj�í trubkou (la-
dìní MLA-ER) se u MLA-ER III vyu�ívá
zmìna kapacity zmìnou vzdálenosti mezi
závity smyèky (obr. 52). Pro pøesnost na-
ladìní je to významné zjednodu�ení. Ku-
riózní bylo pro mne zji�tìní, �e s pøesnì
stejnou my�lenkou v pøibli�nì stejné dobì
pøi�el Radek, OK1CPR, který vlastnì úpl-
nì toté� øe�ení, které zde popisuji jako
novinku, u� zveøejnil na svém webu. (Ne-
opisovali jsme.) Anténu MLA-ER III jsem
v podtitulku pojmenoval �magnetická

smyèková anténa ladìná zmìnou mezi-
závitové kapacity�. Radek, OK1CPR, ji
nazval �MLA ladìná zmìnou indukènosti�.
Z hlediska praktického výsledku je to jed-
no, tøeba�e vliv zmìny mezizávitové ka-
pacity je urèitì dominantní.

Jsem si jist, �e vìt�inì ètenáøù posta-
èí k pochopení pointy MLA-ER III zveøej-
nìné fotografie. Pokud ne, doporuèuji na-
v�tívit stránky OK1CPR: http://ok1cpr.
vebik.cz, kde je postup výroby MLA-ER
III zdokumentován podrobnìji, vèetnì de-
tailních obrázkù a rozmìrù. Rozmìry
magnetických smyèkových antén v ak-
ceptovatelném intervalu jejich rozmìrù,
viz [11], nejsou dogma. Na rozdíl od Rad-
ka jsem pracoval s prùmìrem dvouzávito-
vé smyèky 95 cm. Vnoøený koaxiální ka-
bel RG 213 (virtuální kapacita) pak má
pro 7 MHz délku 80 cm a pro 10 MHz
40 cm. To se ale mù�e významnì li�it pøi
pou�ití koaxiálního kabelu od rùzných vý-
robcù. (Permitivita vnìj�í izolace.) Je po-
tøebné si uvìdomit, �e materiál na vnìj�í
izolaci koaxiálního kabelu RG 213 neøe�í
výrobci kabelù s ohledem na jeho dielek-
trické ztráty ani permitivitu, proto�e
u standardního pou�ití kabelu jako napá-
jeèe tento parametr nehraje zásadní roli.
Pokud je ale koaxiální kabel pou�it pro ne-
standardní pøípad (jako virtuální kapaci-
ta), pak dielektrické ztráty vnìj�í izolace
koaxiálního kabelu zpùsobují pøi 100 W
pou�itého výkonu komplikace. Zmìna
hodnoty permitivity plastu zpùsobená
zmìnou teploty dielektrika, které se v dù-
sledku dielektrických ztrát ohøívá, zpùso-
buje pøi pou�ití kousku RG 213 znaèné
rozlaïování MLA. U dvouzávitové MLA
pøi výkonu 100 W  je bohu�el toto rozla-
dìní nepøehlédnutelné. Na výrobu MLA-
-ER III lze proto doporuèit radìji kom-
plement PEXAL 20 a PEXAL 16 ne� ko-
axiální kabel RG 213.

Dokonalé impedanèní pøizpùsobení
MLA-ER III je vyøe�eno pomocí FCC, kte-
rá je pohyblivá ve tøech rovinách, obr. 50.
Podrobnìji je buzení zmínìno v [11].

Nakonec je�tì poznámka: Komerèní
varianta MLA-ER II se právì pøipravuje.
Bude trochu jiná, ne� jak je prezentována
na obrázcích v tomto èlánku, které jsou
spí�e dokumentací geneze MLA-ER III.
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(Dokonèení)
Antény typu MLA-ER II a MLA-ER III

(obr. 38). Je tedy zøejmé, �e se napájeè stává souèástí antény, vy-
zaøující znaènou èást celkové energie. Obrázek je v mìøítku.

O velikosti proudu získáme pøedstavu celkem snadno, staèí si
v oknì geometrie (F3) zobrazit výstupní data a po kliknutí na libo-
volný segment se zobrazí mj. i proud, který segmentem protéká
(obr. 39). Máme tedy jak pøehledové, grafické znázornìní, tak i po-
drobné informace o situaci v ka�dém segmentu. Zjistíme, �e prou-
dy, tekoucí po vnìj�ím povrchu oplá�tìní koaxiálního kabelu, ne-
jsou nijak malé, dosahují pøibli�nì 1/10 proudù, tekoucích rameny
dipólu v místì maxima.

Obr. 39. Zji�tìní velikosti proudu, tekoucího po vnìj�ím
povrchu oplá�tìní neo�etøeného koaxiálního kabelu(Pokraèování)                                                                          RR
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Obr. 50. Anténa MLA-ER II buzená FCC

Obr. 51. Dvouzávitová MLA-ER III

Obr. 52. Detail ladìní MLA-ER III


