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Předmluva

Po publikování desítek stran textů o magnetických smyčkových an-
ténách (MLA) v českých i zahraničních periodikách se na mne obrátilo
několik přátel - radioamatérů s návrhem a otázkou, zda by nebylo
účelné všechny tyto informace shrnout do jedné publikace. Po něko-
lika týdnech zrání této myšlenky jsem stejnou otázku položil Mar-
kovi Dvorskému a pokusil jsem se ho souběžně přemluvit i k autorské
spolupráci. Ing. Marek Dvorský, Ph.D. působí na Katedře telekomu-
nikační techniky, Fakultě elektrotechniky a informatiky na Vysoké
škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) a v univer-
zitním radioklubu OK2KQM, který jsem před čtyřiceti lety spoluzaklá-
dal, a je shodou okolností i spoluautorem seriálu o MLA v časopisu
Amatérské radio. A protože Marek Dvorský může vlastně i za to,
že jsem svůj dům proměnil ve vývojovou laboratoř plnou zkrouce-
ných měděných trubek, nemohl mou nabídku a výzvu odmítnout.
Tak pozoruhodně vznikla myšlenka k napsání této monografie.

V roce 2009 jsem byl kolegou a společníkem Milanem Otiskem
OK2MMO vytrhnut z celoživotních krátkovlnných aktivit a vtažen do
světa mikrovln. Zrazenými krátkovlnaři jsem pak byl pokoutně upo-
zorněn na práci Marka Dvorského s názvem Magnetická anténa [1]
a právě tento článek a navazující bakalářské práce [2] a [3] mne pak
na delší čas vytrhly z objevování zajímavého světa mikrovln a vrá-
tily mne o desítky let zpět, kdy jsem jako středoškolák a později
i jako vojenský kadet začínal poznávat HAM radio na dekametro-
vých krátkých vlnách.

Prostřednictvím tohoto titulu bychom rádi napomohli reinkar-
naci jednoho z nejstarších druhů antény, která tu byla mnohem
dříve, než se objevily všechny další druhy a modely antén, které pů-
vodní magnetické smyčkové antény nahradily. Návrat malé magne-
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tické smyčkové antény do světa amatérského rádia urychluje zejména
používání digitálních druhů provozu nenáročných na ERP. S uspo-
kojením lze vnímat skutečnost, že populární japonský měsíčník CQ
Ham Radio s nákladem 40 tisíc ks věnoval českým MLA a firmě BTV
během let 2013–2014 v sedmi číslech několik desítek stran. Na svě-
tovém trhu se zcela logicky objevilo několik firem, které MLA jako
komerčně dostupný produkt vyrábějí a nabízejí a Česká republika
k této malé množině patří.

Firmu BTV, která v tomto segmentu nikdy předtím nepracovala,
vzali rychle na vědomí radioamatéři nejen v EU, kde firmu zastupuje
německý velkoobchod WiMo. Jako autoři této monografie o MLA se
hlásíme k instituci a firmě, které mají zásluhu na tom, že magnetické
smyčkové antény MLA-M, MLA-T, MLA-C a MLA-ER nesou na svém
výrobním štítku informaci: Made in Czech Republic.

Oldřich Burger OK2ER,
Ing. Marek Dvorský, Ph.D. OK2KQM.

Ostrava 2015



Preface

The book Magnetic Loop Antenna with the subtitle Slightly Di-
fferent Each Time, was published in January 2015. The writing
style of the book is a good example of an effective teamwork between
academic theory and practice, where both of the authors examine
the subject from their own point of view.

Ing. Marek Dvorsky, Ph.D., assistant professor at VSB-TU Ost-
rava, has been focusing since a number of years on antenna design.

Oldrich Burger, a former Army SigComm specialist with HAM
license since 1967, shareholder of the company BTV, is busy in the
field of telecommunications. Marek’s work inspired him. Since then
he has been engaged in MLA development for commercial purposes.
The result of his enthusiastic work are several unique types of MLA.

The first chapter of this book deals with a theoretical description
of the MLA (including an MLA calculation example). The second part
describes several types of unique MLAs. The third chapter is devoted
to the independent evaluation of MLAs by HAM (radio operators who
had the opportunity to use MLAs from BTV production). The last
chapter provides reprint of the in-house technical MLA documentation
produced by BTV.
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Úvod

Kniha Magnetická smyčková anténa pokaždé trochu jinak je pří-
kladem účelného propojení teorie a praxe. Dvojice autorů, z níž
každý na popisovanou problematiku pohlíží trochu jiným úhlem po-
hledu, vytvořila ideální tvůrčí podmínky pro vznik monografie, která
na více než stovce stran propojuje teoretické i praktické pohledy na
tyto nejstarší, byť zdánlivě moderní antény.

Ing. Marek Dvorský, Ph.D. se jako vysokoškolský pedagog této
úzké anténní problematice věnoval v posledních několika letech již
několikrát a osobně i prostřednictvím prací svých studentů [2] a [3]
rozšířil dosud neznámé teoretické představy o magnetických smyč-
kových anténách. Početné radioamatérské komunitě svými pracemi
pootevřel dveře do tohoto úzkého segmentu vysokofrekvenční tech-
niky, a jak je zřejmé, stimuloval jimi ryzí praktiky k zajímavému
tvůrčímu experimentování.

Oldřich Burger, někdejší armádní spojovací specialista, později
pedagog pro volnočasové aktivity mládeže, elektronik-specialista a vý-
vojář na pracovišti ČSAV, dnes už v roli akcionáře firmy podnikající
v oboru telekomunikací, je vedoucím malého týmu, který se vývojem
MLA pro komerční účely zabývá několik let. Olda - OK2ER je autorem
a spoluautorem řady průmyslově chráněných řešení MLA a právě díky
jeho buldočí zaujatosti při řešení nových problémů dnes existuje na
evropském trhu několik typů magnetických smyčkových antén české
provenience.

Právě takováto zdánlivě nesourodá autorská dvojice umožňuje
problematiku MLA populární formou zpřístupnit profesně značně ne-
vyvážené radioamatérské komunitě a to způsobem, jehož efekt není
možné pojmenovat trefněji než „tvůrčí synergie“. Protože základ



knihy tvoří částečně dříve roztroušeně publikované texty obou au-
torů, a jednu kapitolu dokonce i firemní dokumentace BTV k již
vyráběným modelům MLA, nebylo možné jednoduše vyloučit, aby
se některé informace neobjevily v knize několikrát. Doufejme, že si
kniha Magnetická smyčková anténa pokaždé trochu jinak na-
jde své čtenáře.

doc.Dr.Ing. Michail Šenovský OK2WMC







Seznam zkratek
a symbolů

Použité zkratky
1/2/3D jedno/dvou/tří rozměrné
BTV firma B PLUS TV a.s.
BTW mimo jiné
CB občanské pásmo (27 MHz)
CB4M Control Box For MLA
Cu chemická zkratka mědi
CQ výzva k navázání spojení
ČSAV Československá akademie věd
ČSV činitel stojatých vln
ČTÚ Český telekomunikační úřad
DVB-H systém digitální mobilní televize
DVB-T systém digitální pozemní televize
DX dlouhá vzdálenost
ERP efektivní vyzářený výkon
FCC Faradayova vazební smyčka
FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
GND země, uzemění
HAM radioamatér
HHRR HAM Heaven Radio Ranch
KV krátké vlny
LP Low Power kategorie vysílačů do 100 W
LW drátová anténa typu „dlouhý drát“



MLA magnetická smyčková anténa
MLA-A MLA Almost for Free
MLA-B MLA Big
MLA-C MLA Car
MLA-CB MLA Citizen Band
MLA-E MLA Economic
MLA-ER patentovaný systém podle OK2ER
MLA-M MLA Multiband
MLA-T MLA TOPband
NVIS Near Vertical Incidence Skywave
n-MLA „nepravá MLA“
OK v pořádku; poznávací značka Česká republika
OM poznávací značka Slovenská republika
PC osobní počítač
PF pedagogická fakulta
p-MLA „pravá MLA“
PSV poměr stojatých vln
QRM rušení jinými signály na pásmu
QRN rušení atmosférickými poruchami – bouřky
QRO vysoký výkon
QRP nízký výkon
QSB má signál únik?
QTH stanoviště operátora
RBN Reverse Beacon (Skimmer)
RST zkrácená informace o signálu protistanice
RX přijímač
SWR Standing Wave Ratio (obdoba PSV)
TOP Band nejvyšší pásma (hledisko vlnové délky)
TRX transceiver – integrovaný vysílač/přijímač
TX vysílač
ÚFM Ústav fyzikální metalurgie
UKV ultra krátké vlny
UV užitný vzor
V/H vertikální/horizontální
VKV velmi krátké vlny
VN vysoké napětí
VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
WW celosvětově



Použité symboly
β fázová konstanta
δ hloubka vniku (skinefektu) [m]
∆l délkový přírůstek
η účinnost antény ×100 [%]
λ vlnová délka [m]
µ absolutní permeabilita materiálu; µ = µ0µr [H/m]
µ0 permeabilita vakua (7π10−7) [H/m]
µr relativní permeabilita materiálu [ – ]
σ měrná elektrická vodivost [S/m]
ω úhlová frekvence [s−1]

A plocha hlavní smyčky [m2]
a poloměr hlavní smyčky [m]
2a průměr hlavní smyčky [m]
B šířka pásma [Hz]
b poloměr vodiče hlavní smyčky [m]
2b průměr vodiče hlavní smyčky [m]
b1, b2 šířka pásma při stanovení relativního zisku
C kapacita kondenzátoru [F]
2c vzdálenost vodičů vícezávitové smyčky [m]
c0 rychlost světla ve vakuu [m/s]
Cp parazitní kapacita [F]
E intenzita elektrického pole [V/m]
f0 pracovní kmitočet [Hz]
GdBd zisk antény vztažený vůči půlvlnnému dipólu [dBd]
GdBi zisk antény vztažený vůči izotropickému zářiči [dBi]
GMLA1,2 rozdílový zisk MLA1 a 2 [dB]
H intenzita magnetického pole [A/m]
h výška nad zemí [m]
Im „magnetický proud“ [A]
I0 proud protékající smyčkou [A]
j imaginární jednotka komplexního čísla j2 = −1
L celková indukčnost hlavní smyčky [H]
La indukčnost hlavní smyčky [H]
Li vnitřní indukčnost hlavní smyčky [H]
N počet závitů smyčky [ – ]



Pt vysílací výkon [W]
Q činitel jakosti rezonančního obvodu/antény [ – ]
r poloměr vazební smyčky [m]
R0 měrný odpor tvořený skinefektem [Ω/m]
Rl ztrátový odpor [Ω]
Rp měrný odpor daný blízkostí vodičů smyčky [Ω/m]
Rr vyzařovací odpor [Ω]
Rs povrchový odpor vodiče hlavní smyčky [Ω]
U obvod hlavní smyčky [m]
Up průrazové napětí kondenzátoru [V]
Xa reaktance hlavní smyčky [Ω]
XC kapacitní reaktance [Ω]
Xi vnitřní reaktance hlavní smyčky [Ω]
XL induktivní reaktance [Ω]
Z0 impedance volného prostředí [Ω]
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Trochu teorie úvodem

„Je potěšující, že dříve zapomenuté magnetické smyčkové
antény se po letech navracejí do HAM komunity.“

– Marek Dvorský

1.1 Smyčkové antény obecně
Smyčkové antény jsou ve svém principu antény relativně jednoduché
a jako laboratorní modely jsou výrobně nenáročné a levné. Vstupní
impedance elektricky velké smyčkové antény bývá v porovnání s kla-
sickým půlvlnným dipólem asi poloviční, ale u elektricky malé smyč-
kové antény se jedná o zmenšení vstupní impedance až o několik
řádů. To vyvolává potřebu změnit zcela zásadně pohled na kon-
strukci takovéto antény, proto v praxi smyčkové antény rozhodně
nepatří do kategorie levných antén. Zisk elektricky velké smyčky
s obvodem kolem 1,5 λ dosahuje maximálně hodnoty zisku 4,5 dBi.
Elektricky malé smyčkové antény, jimž je věnována tato kniha, mí-
vají hodnotu zisku obvykle vyjádřenou záporným znaménkem. Je-
jich zisk/ztráta je velmi závislý na míře zmenšení vyjadřovaném jako
2a/λ. Praxe ukazuje, že i MLA s průměrem 2a/λ = 0,005 je použitelná
ještě jako kompromisní anténa.

Své uplatnění tyto antény nacházejí zejména v kmitočtových pás-
mech KV–UKV (3–3 000 MHz). V milimetrových pásmech se tento

5
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typ antény používá jako sonda hustoty magnetického toku/pole.
Zvláštní kapitolou je pak použití těchto antén v radioamatérské praxi
i na vyšších pásmech středních vln (pásmo 160 m).

Smyčkové antény lze rozdělit do tří základních skupin:

• elektricky velké,
• elektricky malé,
• feritové antény.

Dále budou tyto skupiny rozebrány podrobněji.

Obrázek 1.1: Příklad porovnání elektricky velké smyčkové antény
typu delta loop pro pásmo 14 MHz a elektricky malé antény MLA-160
pro pásmo 1,8 MHz HHRR OK2RZ.
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1.1.1 Elektricky velké antény

Někdy nazývané i „rámové“ antény (Loop/Frame Antenna) – do této
skupiny patří takové smyčkové antény, jejichž obvod je roven délce
vlny λ. Tvar smyčky je rozličný – může být téměř jakéhokoliv tvaru
(například čtvercový, obdélníkový, trojúhelníkový, kruhový atd. –
obrázek 1.2).

Typické vyzařovací charakteristiky pro elektricky velkou smyč-
kovou anténu jsou zobrazeny na obrázku 1.4. Anténa je horizontálně
situována v rovině yx. Za povšimnutí stojí, že tvarem charakteris-
tiky odpovídají půlvlnnému dipólu, kdy v horizontální rovině má
diagram (červeně na obrázku 1.4a) tvar číslice 8, zatímco ve verti-
kální rovině (modře na obrázku 1.4a) je všesměrová. Dále uvedené
modely diagramů antén jsou počítány v programu 4NEC2 [4].

Obrázek 1.2: Příklady tvarů smyček.

Obrázek 1.3: Srovnání půlvlnného dipólu (vlevo), rámové antény
(uprostřed) a MLA (vpravo).
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(a) Vyzařovací charakteristika v horizontální (červeně) a vertikální
(modře) rovině.

(b) 3D charakteristika.

Obrázek 1.4: Ukázka ideálních vyzařovacích charakteristik elektricky
velké horizontální smyčkové antény U = 1 λ umístěné ve volném
prostoru.
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1.1.2 Elektricky malé antény
Na rozdíl od klasických rámových antén, kde obvod antény odpovídá
zhruba vlnové délce, magnetická smyčková anténa používá obvod
o délce U = 0,1–0,3 λ (≈ průměru kruhové smyčky 2a = 0,03–0,1 λ),
což je prostorově výhodné (obrázek 1.3).

Oproti klasické rámové anténě, která se používá především pro
příjem, je smyčková magnetická anténa výhodná (hlavně kvůli svým
rozměrům) pro vysílání. Této anténě je věnován celý obsah knihy.
Podrobněji se s tímto typem seznámíme v kapitole 1.2 a následují-
cích.

1.1.3 Feritové smyčkové antény
Tento typ antény patří do předchozí skupiny elektricky malých smyč-
kových antén. Vyzařovací odpor malých smyček je menší nežli ztrá-
tový odpor, proto se jako jádro použije feritový materiál, který díky
svým feromagnetickým vlastnostem (µr > 1) zvýší magnetický tok,
a tím i vyzařovací odpor. Takovéto antény se nejčastěji používají
v rozhlasových přijímačích.

1.2 Elektricky malé smyčkové antény
Elektricky malé smyčkové antény – v praxi častěji nazývané
„magnetické antény“ (Magnetic Loop Antenna – MLA) patří mezi jed-
noduché „drátové“ antény. Tvar smyčky může být stejně jako u rá-
mové antény ve tvaru čtverce, trojúhelníku, šestiúhelníku či kruhu
(obrázek 1.2). Některé anténní parametry sice mohou být závislé na
tvaru, ale faktem zůstává, že velikost (obvod hlavní smyčky U) je
n-násobně menší než vlnová délka λ. Pokud srovnáme malou smyč-
kovou anténu s klasickým půlvlnným dipólem jakožto základním ty-
pem antény, velikost bude takřka 5x menší (obrázek 1.3). Smyčková
anténa je v podstatě cívka se vzduchovým jádrem s libovolným vhod-
ným tvarem, kterou protéká vysokofrekvenční proud. Lze ji také při-
rovnat k malému magnetickému dipólu (odtud název „magnetická
anténa“) [5], [6], [7].

MLA se tedy chová jako závit cívky, generuje proto blízké mag-
netické pole (ve smyslu generování pole kolem závitu cívky dle Am-
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(a) Vyzařovací charakteristika v horizontální (červeně) a vertikální
(modře) rovině.

(b) 3D charakteristika.

Obrázek 1.5: Ukázka ideálních vyzařovacích charakteristik elektricky
malé horizontální smyčkové antény U = 0,15 λ umístěné ve volném
prostoru.
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pérova zákona). Pole tudíž není generováno v transverzální ose (osa
smyčky = osa z), tak jako kolem „Hertzovy“ antény. V ose smyčky
má vyzařovací diagram MLA nuly. Pole se generuje v rovině kolmé
k ose smyčky (v rovině, ve které smyčka leží – de facto kolem vodiče
smyčky ve smyslu Ampérova zákona). Ve vzdálené oblasti pak při
platnosti Maxwellových rovnic (lépe řečeno – Faradayovy rovnice)
již koexistuje i elektrické pole, čímž dochází k existenci elektromag-
netického pole jako takového. Jinak řečeno, tam kde u Hertzova zá-
řiče očekáváme elektrickou složku, je u MLA složka magnetická (to je
i podpořeno pootočením směrového diagramu o 90◦) [6].

Při horizontálně polarizované smyčce je pro případ MLA v hori-
zontální rovině anténa všesměrová (obrázek 1.5a), zatímco klasická
(elektricky velká) smyčka je směrová (stejně jako dipól má tvar čís-
lice 8 – obrázek 1.4a). Při vertikálně polarizované smyčce je pro
případ MLA v horizontální rovině anténa směrová (charakteristika
tvaru číslice 8 s minimem v ose smyčky), elektricky velká smyčka je
také směrová (tvaru 8, ovšem pootočen o 90◦ oproti MLA, minimum
v rovině smyčky).

Jiný pohled na věc je, že zatímco liniový dipól je odvozen od
otevřeného napaječe (vedení naprázdno), tak se na smyčkové antény
můžeme dívat jako na vedení zkratované (nakrátko) – obrázek 1.6.
Smyčka tudíž pracuje v místě zkratu konců s malým napětím, ale
s velkým proudem – což je důsledkem malé vstupní impedance (na
rozdíl od krátkého dipólu, kde je impedance – přesněji reaktance,
obrovská). Na vzdáleném konci zkratovaného vedení (čili na svorkách
smyčky, kde se připojuje ladicí kondenzátor) se (jak u MLA víme) pak
díky transformaci (tak jak ji známe ze λ/4 transformátoru) objeví
obrovské napětí (řádově až kV).

K odvození vlastností lze použít principu duality, který lze u an-
tén aplikovat tak, že pole jedné antény lze vyjádřit z pole an-
tény druhé pomocí vzájemné záměny jejich elektrických a magne-
tických parametrů a materiálových vlastností. Implementace prin-
cipu duality je jednoduchá. Pro malé smyčky (obvod hlavní smyčky
U = 2πa < λ/3) je proud tekoucí smyčkou považován za konstantní
podél celé délky smyčky. Magnetický proud Im∆l je ekvivalentní
malé smyčce s poloměrem a a konstantním elektrickým proudem I0
vyjádřeným vztahem (1.1) [5].



12

Obrázek 1.6: Zkratované vedení versus smyčková anténa versus elek-
trický dipól.

Im∆l = jωµA I0, (1.1)

kde A = πa2 – plocha hlavní smyčky a a je její poloměr. Vzorec (1.1)
také říká, že vyzářená pole jsou identická. Jak ukazuje obrázek 1.6,
při použití principu duality je možné odvodit pole vyjádřené mag-
netickým proudem z pole vyjádřeného pomocí elektrického proudu
pouhou záměnou elektrických a magnetických parametrů. Více k od-
vození jednotlivých duálních veličin lze najít v [5] a [6].

Jak již bylo zmíněno, vyzařovací diagram má tvar číslice 8 stejně
jako krátký dipól (ovšem pootočen o 90◦) – srovnejte obrázek 1.5a
a 1.4a, vlna zůstává lineárně polarizovaná.1

Zajímavostí je, že s rostoucí délkou elektricky malé smyčky
U = 0,15 na U → λ se všesměrový diagram v horizontální rovině
xy přetočí z pozice zobrazené na obrázku 1.5b do pozice diagramu
všesměrového ve vertikální rovině (obrázek 1.4b). Směrovost malé
smyčkové antény odpovídá hodnotě směrovosti krátkého dipólu (1,5
nebo 1,75 dBi).

Dále je uvedena ukázka simulací v 4NEC2, která objasní chování
MLA v různé výšce nad ideální rovinnou zemí. Model MLA má průměr
2a = 1,2 m a je použit na 7 a 28 MHz . Bez širšího komentáře
obrázek 1.8–1.9.

1Nedávno byla představena varianta elektricky malé smyčkové antény, která
generuje kruhově polarizovanou vlnu [8].
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(a) Vertikální rovina – rozklad směrovosti na složku H (červeně),
V (modře) a celkovou (zeleně).

(b) 3D transparentní pohled.

Obrázek 1.7: Příklad vyzařovací charakteristiky elektricky malé
smyčkové antény (U = 0,15 λ) horizontálně umístěné ve volném
prostoru.
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(a) MLA ve výšce 1 m.
(b) MLA ve výšce 5 m.

(c) MLA ve výšce 10 m. (d) MLA ve výšce 20 m.

Obrázek 1.8: Příklad 3D vyzařovací charakteristiky vertikální MLA
(2a = 1,2 m) umístěné v různé výšce nad ideální rovinnou zemí,
f = 7 MHz .
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(a) MLA ve výšce 1 m. (b) MLA ve výšce 5 m.

(c) MLA ve výšce 10 m. (d) MLA ve výšce 20 m.

Obrázek 1.9: Příklad 3D vyzařovací charakteristiky vertikální MLA
(2a = 1,2 m) umístěné v různé výšce nad ideální rovinnou zemí,
f = 28 MHz .
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Obrázek 1.10: Srovnání vyzařovacích diagramů horizontální MLA
s elektricky velkou smyčkou.
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1.3 Základní části MLA

MLA anténu lze rozložit do několika základních částí: hlavní smyčka,
ladicí kondenzátor a vazební obvod – obrázek 1.11.

V jednom úhlu pohledu můžeme MLA chápat jako klasický LC
obvod, jehož indukčnost L představuje hlavní smyčka s jedním nebo
několika závity a kondenzátor. Pokud se jedná o anténu na fixní
kmitočet, zastupuje proměnný (ladicí) kondenzátor jednodušší kon-
denzátor s pevnou kapacitou. Jeho velikost (napěťová pevnost) je
závislá na plánovaném použitém budicím výkonu. Pro přijímací MLA
a QRP antény stačí ladicí kondenzátor používaný v rozhlasových
přijímačích, obrázek 1.14, pro větší výkony vyvstává potřeba kon-
denzátoru s vyšší napěťovou pevností, obrázek 1.17. Vazební obvod
je část MLA, který zprostředkovává předávání energie z/do LC obvodu
MLA. Variant a podvariant vazebních obvodů je celá řada (budou po-
psány dále). Principy buzení jsou zobrazeny na obrázku 1.18.

Hlavní 

smyčka

Vazební obvod 

(smyčka)

50Ω vedení

Ladicí 

kondenzátor

Obrázek 1.11: Základní části MLA.
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1.3.1 Hlavní smyčka

Jak již bylo dříve zmíněno, obvod hlavní smyčky MLA U je odvozen
z vlnové délky λ. V praxi se většinou setkáme s parametrem 0,1–
0,3 λ, což u jednozávitové kruhové smyčky odpovídá průměru 2a =
0,03–0,1 λ. U vícezávitových MLA (obrázek 1.12) může být průměr
hlavní smyčky menší, a to až 0,005 λ. Hlavní smyčku tvoří jeden nebo
více závitů silnějšího vodiče, kdy s ohledem na skin efekt postačuje,
když se vodič o velkém průměru vytvoří z tenkostěnné trubky či
například pomocí stínění koaxiálního kabelu. Tato jedno či více zá-
vitová cívka představuje spolu s kondenzátorem paralelní rezonanční
obvod. V tomto LC obvodu se vyruší při rezonanci jalová složka im-
pedance a proud tekoucí tímto obvodem vytváří v okolí cívky velmi
silné magnetické pole.

Obrázek 1.12: Kompromisní vícezávitová MLA pro střední vlny.
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1.3.2 Kondenzátor
Jelikož hlavní smyčka o délce U tvoří indukční část rezonančního ob-
vodu, ke správné funkci MLA potřebujeme i část kapacitní. Konden-
zátor je tak nedílnou součástí MLA. Pokud nepožadujeme přeladitel-
nost antény, může být použit pevný kondenzátor příslušné kapacity
a patřičné dielektrické pevnosti (obrázek 1.13).

Obrázek 1.13: VN kondenzátor s pevnou kapacitou.

Použití ladicího kondenzátoru pak umožní v relativně velké míře
měnit pracovní kmitočet MLA (obrázek 1.17). Míra přeladitelnosti
je dána délkou hlavní smyčky U a samotnou hodnotou kondenzá-
toru. Pokud chceme využívat magnetickou smyčkovou anténu pro
příjem, postačí klasický laditelný kondenzátor (například ze starého
dlouho/středovlnného přijímače – viz obrázek 1.14) nebo varikap.
V případě, že se MLA používá pro vysílání, je nutné myslet na to, že
smyčka představuje otevřený závit s vysokou impedancí, tudíž se na
koncích smyčky vyskytuje vysoké napětí. Z tohoto důvodu je kladen
velký důraz na použité dielektrikum, respektive na elektrickou pev-
nost vzduchové mezery mezi elektrodami použitého kondenzátoru.
Je nutno také upozornit na negativní vliv odporu třecích kontaktů,
které se u těchto typů kondenzátorů používají. Tento problém se
dá vyřešit použitím ladicího kondenzátoru o více sekcích, který má
rotor (otočné segmenty) vodivě spojen – tzv. „splitstator“. Jako při-
pojovací body pak slouží statorové části kondenzátoru.

Velikost vzduchové mezery mezi deskami (elektrodami) je určena
napětím, na které je kondenzátor výpočtem navržen. Z opatrnosti
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Obrázek 1.14: Příklad klasického „rozhlasového“ ladicího kondenzá-
toru.

je třeba se vyhnout takovým bodům, ve kterých by se mohl sou-
středit silový tok elektrického pole a způsobit dokonce koronu (elek-
trický výboj) při pracovním výkonu. Pevné izolanty použité v těle
kondenzátoru musí mít malé ztráty a být uspořádány tak, aby na
nich byl malý potenciálový rozdíl. Elektrická pevnost vzduchu při
vysokých kmitočtech je menší než je tomu při 50 Hz. Slabé známky
sršení, které nenesou při 50 Hz žádné následky, způsobí při vysokých
kmitočtech velkou ionizaci doprovázenou značnými ztrátami výkonu
nebo dokonce výbojem. Použití vzduchu jako dielektrika v kondenzá-
torech na vysoké napětí vyžaduje velké mezery mezi deskami a peč-
livé zaoblení všech ostrých krajů (obrázek 1.15), aby se bylo možné
vyhnout soustředění pole. Konečná úprava desek má být velice peč-
livá, povrch se má leštit, okraje zaoblit a tloušťka desek má být 1/3
až 1/4 velikosti vzduchové mezery.

Existují průmyslově vyráběné VN kondenzátory jak s pevnou
(obrázek 1.16), tak i proměnnou kapacitou (obrázek 1.17). V prak-
ticky provedených kondenzátorech se stlačeným plynem se používá
k udržení tlaku suchý dusík, díky tomu se zvýší přípustné napětí 4
až 5 krát na rozdíl od napětí při normálním atmosférickém tlaku.
Další možností, jak zvýšit přípustné napětí, je vložení kondenzátoru
do vakua. Za těchto podmínek je v kondenzátoru tak málo plynu, že
ionizace není skoro možná a elektrická pevnost se značně zvyšuje.
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Obrázek 1.15: Příklad tvaru desek ladicího kondenzátoru (vlevo
dobře, vpravo špatně).

Obrázek 1.16: Příklad průmyslově vyráběného VN vakuového kon-
denzátoru s fixní kapacitou.

Obrázek 1.17: Příklad VN ladicího kondenzátoru s motorem.
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1.3.3 Varianty budicích obvodů MLA

Vazební obvod může být tvořen několika způsoby. Přehled základ-
ních variant uvádí obrázek 1.18, [9].

Obrázek 1.18: Příklady variant budicích obvodů MLA.

Následuje podrobnější komentář k jednotlivým typům buzení.

• Buzení pomocí indukční vazby (obrázek 1.18–3..5)
Tato varianta vazby je jednou z osvědčených a velmi oblíbe-
ných vazeb. Tvoří ji malá vazební smyčka, která je umístěna
obvykle uvnitř hlavní smyčky. Z provedených experimentů vy-
plývá, že umístění smyčky není podmíněno pozicí naproti ladi-
címu kondenzátoru tak, jak se v různých pramenech traduje.
Umístění a poloha budicí smyčky, včetně sklonu rovin budicí
a hlavní smyčky, má zásadní vliv na transformační poměr (vý-
stupní impedanci antény). Protože je velice důležité, aby v ce-
lém anténním systému (myšleno anténa, napáječ, TRX) byla
dodržena stejná impedance, je naopak výhodné, když lze po-
lohu budicí cívky měnit (i podle používaného pásma), protože
základní impedanci smyčky ovlivňuje velmi silně její blízké
okolní prostředí. Dokonalé přizpůsobení se projeví přímo na
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konci kabelu u TRX. Pozná se to tak, že se změnou délky na-
pájecího vedení se zatěžovací hodnota komplexní impedance
nezmění (nezmění se PSV – poměr stojatých vln)2. Přestože
se v literatuře používá pravidlo, že poloměr vazební smyčky je
roven 1/5 poloměru smyčky hlavní r = a

5 , kde r je poloměr
budicí smyčky, a je poloměr hlavní smyčky – obrázek 1.18–
3..5 a 1.19, je třeba upozornit na skutečnost, že toto pravidlo
a ani doporučená vzdálenost mezi hlavní a vazební smyčkou (0–
5 cm) by neměla být považována za dogma. Jak bylo výše uve-
deno, tyto vzdálenosti ovlivňují pouze transformační poměry
indukční vazby, a tím i výslednou hodnotu ČSV. Pokud pře-
transformovaná impedance MLA nemá požadovanou hodnotu
50 Ω, je třeba tuto zvyklost ignorovat a začít experimentovat
[UV (V.), strana 167].
Složitější, ale v jistém směru výhodnou formou indukční vazby,
je použití Faradayovy vazební smyčky (FCC) viz obrázek 1.19,
která v omezené míře snižuje příjem elektrické složky elektro-
magnetického pole (viz zmínka v kapitole 2.8). U vysílací an-
tény není přidaná hodnota FCC důležitá, rozdíl bývá patrný
u MLA používaných jako přijímací anténa, nebo jako kombino-
vaná anténa TX/RX. FCC přibližuje MLA k tak zvané „pravé
magnetické smyčkové anténě“ nazvané v této knize p-MLA (ka-
pitola 2.8).

Obrázek 1.19: Příklad varianty buzení Faradayovou smyčkou.

2Dále bude v textu uváděna zkratka ČSV - činitel stojatých vln. ČSV je
starší označení pro anglický výraz SWR – Standing Wave Ratio (česky PSV).
Číslo uváděné za PSV (stejně jako i za SWR) musí být ve tvaru poměru X : 1
(kde X je kladné číslo, větší než 1), zatímco za ČSV se uvádí jen samotné číslo
X. Číslo značí poměr maxima a minima stojaté vlny výkonu.
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• Buzení pomocí GAMA pahýlu (obrázek 1.18-7)
V tomto případě dochází k připojení stínění na tělo hlavní
smyčky, živý konec napaječe je protažen v určité vzdálenosti
nad tělem hlavní smyčky (kopírující zakřivení smyčky) a kon-
cem připojen ke smyčce – příklad je uveden na obrázku 1.20.
Posun zkratu má zásadní vliv na ČSV stejně jako průměry
obou vodičů. Největší vliv má ale jejich vzájemná vzdále-
nost. Vylepšení této vazby je použito u varianty MLA-C – tzv.
LAMBDA pahýl (obrázek 1.25).

Obrázek 1.20: Příklady varianty buzení GAMA pahýlem.
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• Buzení pomocí toroidního transformátoru (obrázek
1.18-8 a 1.22)
Tato možnost je zajímavá tím, že zjednodušuje konstrukci
magnetické smyčkové antény i její širokopásmové impedanční
přizpůsobení, většinou ale za cenu zhoršení účinnosti MLA.
Platí, že čím je materiál toroidu méně kvalitní, tím lépe se
MLA přizpůsobuje. Experimenty ukázaly, že technicky lze toto
řešení použít zejména na nižších kmitočtech – cca do 7 MHz.
Pro ideální funkčnost antény je potřebné zvolit správný typ
toroidu, protože rozdíly v technologii výroby toroidních jader
mají vliv na přizpůsobení a ztráty (viz obrázek 2.18).

Princip spočívá v buzení anténní smyčky toroidním proudovým
transformátorem. Výhodou z hlediska praxe je, že dolaďovací
kondenzátor i budicí element jsou konstrukčně malé součástky
a lze je uzavřít do malé krabičky, která je umístěna nejlépe
na spodním konci anténní smyčky (viz obrázek 1.21, 1.22).
Úvaha, že toroid je nutné umístit na střed smyčky, se ukázala
jako nedůvodná. Umístění nijak neovlivňovalo zisk antény, ale
mění transformační poměry, což může být žádoucí. Další vý-
hoda tohoto řešení spočívá v tom, že do cesty přenosu energie
z napájecího vedení do obvodu magnetické antény nevstupují
přechodové odpory, které mohou ovlivnit účinnost antény.

Obrázek 1.21: Příklad varianty buzení s toroidním transformátorem;
(a) umístění na hlavní smyčku; (b) náhradní schéma zapojení.



26

Obrázek 1.22: Praktický příklad varianty buzení s toroidním trans-
formátorem.

• Buzení pomocí kapacitní vazby – kapacitní dělič
(obrázek 1.18-1, 2)

U této vazby existuje několik variant zapojení (viz obrázek
1.23). K tomuto způsobu buzení vzniklo několik užitných vzorů
[UV (I.) a (IV.) – strana 167], které jsou ale de facto jen
zvláštní konstrukční formou kapacitní vazby (obrázky 1.24a,
1.24b, 1.24c). Posuvné mechanické kapacitní vazby jsou pří-
kladem kapacitního děliče (obrázek 1.18-1,2). Vzhledem k na-
lezení jednodušších variabilnějších vazeb se tato řešení v praxi
příliš nevyužila.
Speciální variantou je tzv. LAMBDA match, o kterém bude
ještě řeč dále v kapitole 2.4, na straně 76.
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Obrázek 1.23: Příklad varianty buzení s kapacitní vazbou (p-MLA).
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Obrázek 1.24: Příklady mechanických kapacitních vazeb.

Obrázek 1.25: Lambda match.
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1.4 Výpočet antény
MLA nachází uplatnění zejména v oblasti krátkých vln, kdy vlnová
délka dosahuje 10–100 m. Vybudování antény typu půlvlnný dipól je
v mnoha případech nerealizovatelná záležitost, zvláště pak v případě,
pokud potřebujeme anténu pro vnitřní použití, kde jsme rozměrově
velice omezeni. Díky svému konstrukčnímu provedení je možno an-
ténu použít i na dlouhých vlnách, kdy se realizuje s více závity.
Počet závitů smyčky se řídí rozměry smyčky, navrženým kmitočtem
a hodnotou ladicího kondenzátoru. Jednoduchá kalkulačka na vý-
počet parametrů MLA je ke stažení na <http://www.btv.cz/> či
<http://radioklub.vsb.cz/>.

1.4.1 Popis elektrických parametrů antény
Elektrické náhradní schéma antény MLA (1.26) obsahuje cívku s in-
dukčností L, která odpovídá indukčnosti hlavní smyčky (jednozávi-
tové vzduchové cívky), dále vyzařovací odpor Rr, ztrátový odpor Rl,
(laditelný) kondenzátor C a parazitní kondenzátor Cp.

Ladicí

C

Parazitní

C Hlavní 

smyčka

Rr RL

Rg

Vazební 

smyčka

Xi

Xa

Obrázek 1.26: Náhradní schéma MLA.
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Vyzařovací odpor
Vyzařovací odpor MLA Rr je v porovnání s jinými typy antén malý.
Vypočítáme ho ze vztahu (1.2) [5]:

Rr = Pt
I2

0
= 20π2(βa)4 = 20π2

(
U

λ

)4
= Z0

2π
3

(
βA

λ

)2
∼= 31,171A

2

λ4 ,

(1.2)

kde U je obvod hlavní smyčky. Pokud se nejedná o kruh,
tak uvádíme celkovou délku smyčky; U = 2πa,

a je poloměr hlavní smyčky,
A je plocha hlavní smyčky, A = πa2

λ je vlnová délka,
Z0je impedance prostředí (ve vzduchu 120π),
β je fázová konstanta β = 2π

λ .

Pokud se jedná o smyčku s N závity, potom platí:

Rr = 20π2N2
(
U

λ

)4
∼= 31,171N2A

2

λ4 , (1.3)

Výhoda MLA oproti dipólu spočívá v možnosti zvětšení Rr pomocí
navýšení počtu závitů N – což u dipólu prakticky nelze provést.
Porovnání rovnice (1.3) s rovnicí pro vyzařovací odpor dipólu [6]
zjistíme, že odpor u smyčkové antény je se čtvrtou mocninou závislý
na délce smyčky (u dipólu s mocninou druhou) a nepřímo úměrný vl-
nové délce. Na internetu lze nalézt různé kalkulačky uvádějící vzorec
pro Rr v různě upravených tvarech

(
například 19 224

( 2a
λ

)4
)
. Jedná

se o tentýž vzorec, jako (1.2).

Ztrátový odpor
Vyzařovací odpor antény (Rr) je typicky velmi nízký, řádově v de-
setinách ohmů, zatímco ztrátový odpor (Rl) nebývá velký, ale v po-
měru k malému vyzařovacímu odporu antény není nezanedbatelný.
Celkový ohmický odpor jednozávitové smyčky je roven vztahu (1.4)
[5]:

Rl = a

b

√
ωµ

2σ , (1.4)
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kde a je poloměr hlavní smyčky, b poloměr vodiče smyčky, µ je per-
meabilita (u vakua 7π10−7) a σ je měrná elektrická vodivost mate-
riálu hlavní smyčky.

Obrázek 1.27: N-závitová smyčka MLA [5].

Celkový ohmický odpor vícezávitové smyčky s rozměry dle ob-
rázku 1.27 lze vypočítat dle (1.5) [5]:

Rl = NRs
a

b

(
Rp
R0

+ 1
)
, (1.5)

kde Rs je povrchový odpor vodiče hlavní smyčky (1.6),
R0 je měrný odpor tvořený skinefektem (Ω/m) (1.7),
Rp je měrný odpor daný blízkostí vodičů vícezávitové smyčky.

Rs =
√
ωµ

2σ , (1.6)

R0 = NRs
2πb . (1.7)

Rp/R0 je funkce závislá na vzdálenosti závitů a průměru vodiče c/b
pro 2 ≤ N ≤ 8. Tento poměr je popsán v [10] a [11] formou tabulky
z obrázku 1.28 a případně grafu 1.29.

Z grafu 1.29 je patrné, že blízko položené vodiče (závity hlavní
smyčky) mají na výsledný Rl až dvojnásobný vliv.
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Obrázek 1.28: Závislost Rp/R0 na c/b a počtu závitů N [10].

Obrázek 1.29: Závislost Rp/R0 na c/b a počtu závitů N [5], [11].
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Účinnost antény
Účinnost antény je obecně vyjádřena poměrem vyzařovacího odporu
(1.3) ke ztrátovému odporu (1.5) antény:

η = Rr
Rr +Rl

· 100%, (1.8)

z čehož vyplývá, že funkčnost takovéto antény bude záviset hlavně na
jejím konstrukčním řešení. Právě kvůli zmenšení ztrátového odporu
antény Rl je smyčka většinou tvořena z co nejlépe vodivého vodiče
o velkém průměru 2b. Díky tomu, že zde dochází k povrchovému jevu
zvanému skinefekt, nemusíme využívat vodičů s plným průřezem, ale
stačí využít tenkostěnné trubky. Při amatérských konstrukcích MLA
se jako ideální materiál například jeví měděná instalatérská trubka
(není například vhodné využívat železo). Skinefekt lze popsat tzv.
hloubkou vniku δ (1.9), [5], [12].

δ =
√

2
ωµσ

, (1.9)

kde σ je měrná elektrická vodivost materiálu vodiče hlavní smyčky.
Skinefekt lze zanedbat pokud 2b

δ > 1.

Reaktance smyčkové antény
Další prvky náhradního schematu MLA (obrázek 1.26) tvoří reaktance
hlavní smyčky Xa a vnitřní reaktance Xi. Indukčnost jednozávitové
vzduchové smyčky kruhového tvaru je rovna [5]:

La = µ0a

[
ln 8a

b
− 2
]
, (1.10)

Pokud se jedná o čtvercovou smyčku o délce strany a, pak [5]:

La = 2µ0
a

π

[
ln a
b
− 0,774

]
, (1.11)

Vnitřní indukčnost smyčky je přibližně vyjádřena pomocí vztahu [5]:

Li = a ·N
ωb

√
ωµ0

2σ , (1.12)
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Pokud se jedná o vícezávitovou smyčku, potom platí LN = LN2.
Celková reaktance MLA je pak přibližně rovna [6]:

X = ωµ0a

(
ln 8a

b
− 2
)

+ a

b

√
ωµ0

2σ , (1.13)

kde b je průměr vodiče hlavní smyčky,
ω je úhlová rychlost, ω = 2πf ,
σ je měrná elektrická vodivost materiálu vodiče hlavní smyčky,
µ0 je permeabilita vakua.

1.4.2 Příklad výpočtu MLA

Následující kapitola popisuje výpočet mechanických a elektrických
parametrů MLA na kmitočtu 14,1 MHz krok po kroku. Volba způsobu
buzení, který bude použit, je již na samotném autorovi MLA. Vypo-
čítané hodnoty je nutno chápat jako teoretické a ideální. Praktické
hodnoty se budou téměř vždy mírně lišit.
Zadání zní: spočítejte velikost a elektrické parametry MLA pracující
na kmitočtu 14,1 MHz. Ke konstrukci bude použita Cu trubka s prů-
měrem 22 mm (b = 0,011 m). Vysílací výkon je 100 W. Výpočet je
proveden pro jedno a tří závitovou smyčku.

1. Průměr hlavní smyčky volíme v rozmezí 0,03–0,1 λ.

λ = c0

f
= 299,792

14,1 = 21,262 m. (1.14)

Navrhovaný průměr MLA 2a = 0,8 m (≈ 0,03 λ). Délka jednoho
závitu je pak rovna:

U = 2aπ = 2.0,4π = 2,513 m ≈ 0,12 λ. (1.15)

Pokud by se jednalo o vícezávitovou variantu, tak pro celkovou
délku N−závitů platí: UN = N · U .

2. Výpočet vyzařovacího odporu Rr se řídí rovnicí (1.3):

Rr = 20π2N2
(
U

λ

)4
= 20π2

(
2,513
21,262

)4
= 38,52 mΩ, (1.16)
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Pokud by se jednalo o 3 závitovou smyčku, tak je
Rr = 346,7 mΩ.

3. Výpočet ztrátového odporu Rl se pro jeden závit z Cu řídí
rovnicí (1.4) (σ = 58,108 × 106 S/m; µr = 0,999 99 ≈ 1,
proto µ ≈ µ0).

Rl = a

b

√
ωµ

2σ = 0,4
0,011

√
2π · 14,1× 106 · 4π × 10−7

2 · 58,108× 106 = 35,590mΩ.

(1.17)
Hloubka vniku u skinefektu je dle (1.9):

δ =
√

2
ωµσ

=√
2

2π · 14,1× 106 · 4π × 10−7 · 58,108× 106 = 17,583 µm,

(1.18)

Skinefekt lze zanedbat pokud 2b
δ > 1 – v našem případě 2b

δ =
1 251.

Pro příklad výpočtu Rl vícezávitové smyčky budeme potřebo-
vat znát povrchovou impedanci smyčky. Tato je rovna (1.6):

Rs =
√
ωµ

2σ =

√
2π · 14,1× 106 · 4π × 10−7

2 · 58,108× 106 = 978,744 µΩ

(1.19)
Dále R0 měrný odpor tvořený skinefektem (1.7):

R0 = NRs
2πb = 3 · 978,744× 10−6

2π · 0,011 = 42,483 mΩ/m. (1.20)
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Mějme rozestup závitů 2c = 0,045 m. Potom dle grafu na
obrázku 1.29 a nebo tabulky 1.28 lze pro N = 3 a c/b = 2,05
vyčíst poměr Rp/R0 = 0,195. Výsledný vzorec pro výpočet Rl
třízávitové smyčky (1.5):

Rl = NRs
a

b

(
Rp
R0

+ 1
)

= 3·978,744×10−6 0,4
0,011(0,195+1) =

127,596 mΩ. (1.21)

Celkový vstupní odpor je pak roven součtu Rr a Rl, tedy u jed-
nozávitové varianty 38,520×10−3+35,590×10−3 = 74,110mΩ,
u třízávitové varianty pak: 346,7 × 10−3 + 127,596 × 10−3 =
474,296 mΩ.

4. Teoretická účinnost η je rovna:

η = Rr
Rr +Rl

· 100 % = 38,520
74,110 · 100 = 51,976 %, (1.22)

a u třízávitové varianty pak 73,098 %.

5. Reaktance Xa a Xi se spočítá dle (1.10) a (1.12).

La = µ0a

[
ln 8a

b
− 2
]

=

4π × 10−7 · 0,4
[
ln 8 · 0,4

0,011 − 2
]

= 1,846 µH. (1.23)

Pro N = 3 je La = 16,616 µH.

Li = a ·N
ωb

√
ωµ0

2σ = 0,4
2π · 14,1× 106 · 0,011 ·√

2π · 14,1× 106 · 4π × 10−7

2 · 58,108× 106 = 401,732 pH. (1.24)
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Pro N = 3 je La = 1,205 nH.
Celková indukčnost je pak rovna součtu La a Li, tedy u jedno-
závitové varianty 1,846× 10−6 + 401,732× 10−12 = 1,847 µH,
u třízávitové varianty pak: 16,616 × 10−6 + 1,205 × 10−9 =
16,617 µH.
Celková reaktance je pak rovna (X = ωL) pro jeden závit
163,631 Ω a pro tři závity: 1,472 kΩ.

6. Ladicí kondenzátor C se dopočítá z Thomsonova vztahu, kdy
při rezonanci (při pracovním kmitočtu f0) odpovídá hodnota
XL hodnotě XC . Platí:

C = 1
ω
· X

R2 +X2 = 1
2π · 14,1× 106 ·

163,631
(74,110× 10−3)2 + (163,631)2

= 68,982 pF. (1.25)

Pro N = 3 je C = 7,668 pF .

7. Jakost LC obvodu Q se vypočítá následovně:

Q = X

R
= 163,631

74,110× 10−3 = 2 208. (1.26)

Pro N = 3 je Q = 3 104.

8. Napětí, na které musí být dimenzován kondenzátor se odvíjí
od použitého výkonu P , který přivádíme na anténu. Počítejme
se 100 W, potom:

Up =
√
PXQ =

√
100 · 163,631 · 2 208 = 6,01 kV. (1.27)

Pro N = 3 je Up = 21,375 kV .

9. Vysokofrekvenční cirkulační proud, který protéká smyčkou při
rezonanci:

I = Up
X

= 6 010
163,631 = 36,729 A. (1.28)



38

Pro N = 3 je I = 14,521 A.

10. Teoretickou šířka pásma B získáme ze vztahu (1.29):

B = f

Q
= 14,1× 106

2 208 = 6,386 kHz. (1.29)

Pro N = 3 je B = 4,542 kHz.

Obrázek 1.30: Kmitočtová závislost šířky pásma a účinnosti pro 3 zá-
vitovou MLA na kmitočtu f = 14,1 MHz.
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Magnetické antény
prakticky

„Pokud porovnáváme srovnatelné, pak MLA antény nepo-
suzujme jen jako náhražku drátové TX antény. MLA fun-
guje jako RX anténa skvěle i tam, kde pro trvalé QRM a vf
smog není na „velkou anténu“ zachytitelný téměř žádný
užitečný signál. MLA jsou hodny mnohem větší pozornosti,
než se jim dosud v OK komunitě dostává.“

– Oldřich Burger
V období několika posledních let jsem se kromě technických ex-

perimentů s MLA věnoval i provozní praxi na radioamatérských pás-
mech, zejména porovnávání MLA s jinými anténami. Z průběžně ob-
jevovaných nových poznatků vznikala celá řada otázek. Po několika
týdnech mi Marek předložil počítačovou simulaci a 3D modelování
vyzařovacích parametrů MLA v různých výškách nad zemí. Při spo-
lečném posuzování těchto modelů došlo k řadě překvapení, která
evokovala sérii dalších otázek.

Je užitečné vědět, že praktický přínos MLA (hledisko poměru ve-
likosti MLA k délce vlny) je logicky tím větší, čím delších vlnových
délek se vysílání elektromagnetických vln pomocí MLA týká. Samo-
zřejmě s přihlédnutím k optimální velikosti smyčky 2a/λ a dosa-
žitelné účinnosti. Je rovněž užitečné vědět, že kvalitní magnetické
smyčkové antény mohou běžně nabývat hodnoty Q větší než 1 000,

39
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výjimečně až 3x více. Takové antény pak fungují opravdu hodně
dobře a jejich ztráta vůči i mnohonásobně větší dipólové anténě může
být nepodstatná. Běžně se stává, že vzhledem k jednoduššímu smě-
rování rozměrově malé MLA bývá signál z MLA vyšší, otočíme-li ji tak,
aby směrovala do minima směrové charakteristiky porovnávaného
dipólu. Není-li možnost v daném QTH postavit na frekvenčně nej-
nižších KV pásmech klasickou anténu drátovou, pak jsou kvalitní
MLA akceptovatelně použitelné i jako nenáhražkové antény. Výsledek
teoretického modelování MLA pomocí volně dostupného programu
4NEC2 ukazuje v některých směrech a elevačních úhlech dokonce
reálný zisk vůči normovanému dipólu. Je ale třeba zdůraznit, že ne
každá MLA spadá do kategorie skutečně kvalitních MLA s Q vyšším než
1 000, které v knize nazýváme také „královské MLA“. Jak dosáhnout
tak vysokého Q, k tomu existuje řada konstrukčních triků [13].

Záměrem autorů této monografie není publikování detailních ná-
vodů na výrobu MLA. Obrazová dokumentace pořizovaná v období
několika let je dostatečně názorná pro tvořivé pokračování tam, kde
vývoj magnetických smyčkových antén v BTV (převážně z ekono-
mických důvodů) dále nepokračoval. Naším cílem je spíše obecně
informovat o skutečnostech, které dosud všeobecně nejsou známé.
Mezi takové detaily nepochybně patří vyzařovací charakteristiky
MLA, o nichž HAM komunita ví z dostupných zdrojů pravděpodobně
málo.

Překvapením bylo zjištění, že všeobecně akceptované a opiso-
vané informace o základních vyzařovacích charakteristikách MLA jsou
v rozporu nejen s vypozorovanou provozní praxí, ale i s výsledky
počítačových simulací prezentovaných v teoretické části této knihy.
V populární literatuře se opakovaně tvrdí, že tento typ antény může
být bez vlivu na její fungování používán v jakékoli výšce nad zemí, že
vyzařovací charakteristika MLA je plochá osmička se značným mini-
mem v rovině smyčky a že její vertikální diagram nad rovinnou zemí
je půlkruh (ve volném prostoru kruh), obrázek 1.5a, atd.3 Mylně je
také šířen názor, že MLA ve vertikální poloze je vhodná jako NVIS
anténa. Jak lze vyvodit z obrázků a grafů doplňujících tento text,
může to být pravda, ale neplatí to bezvýhradně (obrázek 1.8c).

Z grafů uveřejněných v prvních kapitolách této knihy lze teore-
3OK2ER: Přiznávám se tímto i k mým dříve publikovaným omylům a omlou-

vám se za ně.
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ticky vyvodit, že vhodným výškovým umístěním MLA lze modifikovat
jejich vyzařovací charakteristiku, zejména její vertikální vyzařovací
úhel. U řádově rozměrnějších drátových antén lze stejný efekt docílit
mnohem mnohem složitěji. Tento poznatek může být velmi cenný pro
efektivní využití přenosového kanálu, myšleno: komunikační vzdále-
nost s ohledem na stav ionosféry.4

Výsledky počítačové simulace dále jasně naznačují, že vyzařování
magnetických antén je proti dosavadní zjednodušené představě po-
někud odlišné. Nepochopená jinakost MLA, zdánlivě bez logiky věci,
která byla při provozním experimentování na KV pásmech během
několika let pozorovaná (při mžikovém přepínání několika dalších
antén), dostává ve světle PC simulací nový rozměr. Zdá se, že příči-
nou odlišnosti chování klasické drátové dipólové antény, která pra-
cuje s oběma složkami elektromagnetického pole, je u magnetické
smyčkové antény dána tím, že MLA ve svém blízkém okolí pracuje
především s polem magnetickým, tedy jako měnič magnetické složky
vysokofrekvenčního pole na elektrický proud (a opačně). U klasické
antény (dipól) existuje jasná polarizace vyzařované vlny závisející
na umístění antény v prostoru (poloha antény vzhledem k zemi)
a v důsledku pak odlišnou citlivostí dipólu vůči elektrické a magne-
tické složce elektromagnetického pole. V pozemní komunikaci se ob-
vykle hovoří o horizontální nebo vertikální polarizaci a separace V/H
polarizace (příjem na opačně polarizovanou anténu) dosahuje u di-
pólu běžně hodnoty až -20 dB. U MLA je tomu evidentně jinak. Jak
ukazují experimenty i počítačová simulace, MLA generuje v prostoru
obě polarizace vlny současně, přičemž vertikální složka polarizace
bývá dominantní. Paradoxně dokonce bez ohledu na prostorové si-
tuování magnetické smyčky vůči zemi – myšleno: vodorovně/svisle.
Odlišné chování magnetické smyčkové antény při příjmu i vysílání
prostorové vlny šířené odrazem od nestabilní ionosféry, které je po-
zorovatelné zejména v časově i kvalitativně odlišném efektu úniku
(QSB), má pravděpodobně příčinu v šíření elektromagnetické vlny
v obou polarizacích. V případě prostorového šíření signálu (odrazem
od ionosféry) nelze pro praktickou potřebu proto jednoznačně defi-
novat, bude-li MLA v danou chvíli lepší nebo horší než dipól. S ohle-
dem na změny ionosféry se situace mění i ve vteřině, kdy je jednou

4Tento předpoklad byl už i empiricky potvrzen experimentem se dvěma iden-
tickými MLA-C umístěnými ve výšce 1 m a 10 m nad zemí.
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lepší dipól, jindy MLA. Stručný závěr: MLA se chová jinak než drátová
anténa. Pro praktickou potřebu radioamatérů je možné tento závěr
transformovat do následovného doporučení: Minimálně s cílem zlep-
šení příjmu není na škodu pořídit si MLA jako další RX anténu.5 MLA
sice není úplně totéž jako soustava několika dlouhých beverages, ale
zkuste beverage natáhnout na náměstí, které je chráněno památkáři.
Rozdíl v příjmu na klasickou anténu a MLA je patrný, viz zmínky ve
všech nezávislých referencích, strana 99. Přednost a odlišnost MLA
objevíte při první bouřce a letním QRN, kdy vůči stanicím, které
používají klasické antény, budete jednoznačně ve výhodě. Na příjmu
je to opravdu nepřehlédnutelný rozdíl.

S vědomím, že obecnou verbální argumentací o jinakosti MLA ne-
uspokojíme zvídavé radioamatéry, argumentujeme i prostřednictvím
grafů a barevných 3D simulací v teoretické části knihy. Pro lepší ori-
entaci širší HAM komunity připojujeme i čtyřbodové heslovité shr-
nutí, které je pro lepší srozumitelnost rozšířeno v několika dalších
delších větách.
Shrnutí:

1. Magnetická smyčková anténa se chová jinak, než anténa dipó-
lová.

2. Není jedno, v jaké výšce nad zemí je MLA umístěna.

3. Vertikálně situovaná MLA je přibližně stejně citlivá na H i V po-
larizovanou vlnu (mírně převažuje V), zatímco u horizontálně
situované MLA výrazně převažuje citlivost na H vlnu a citlivost
na V polarizovanou vlnu je výrazně potlačená. Při jednozávi-
tové horizontálně situované MLA převažuje výrazně H nad V.
Pokud ale umístíme vícezávitovou horizontálně situovanou MLA
blízko (cca do 1 m) od země, pak převládá V nad H polari-
zací! U jednozávitové smyčky toto paradoxně neplatí! Důvod
a rozdíl zatím neumíme vysvětlit a přičítáme ho spíše chybě
simulačního sw.

4. Rozšířená informace: MLA = NVIS anténa, neplatí vždy a bez-
výhradně (viz obrázek 1.8a). Čím je MLA umístěna výše ve vol-
ném prostoru, tím narůstá ve vertikální rovině počet laloků
směrujících vzhůru. Pokud je MLA umístěna ve výšce avšak nad

5Všepásmová MLA-M může být jako další RX anténa ideálním řešením.
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vodivou podložkou (poschodí domu), pak i umístění v patře
bude mít vliv na lalok směrujícího kolmo vzhůru. Čím bude
blízká plocha větší, tím bude i větší lalok směrující vzhůru
(na úkor laloků bočních). Úroveň vyzařovaného a přijímaného
signálu se bude s výškou nad zemí měnit, a to bez ohledu na
změnu vyzařovací charakteristiky antény, která bude ovlivněna
vodivou podložkou.

Během času, po který se vývoji a testování MLA věnuji na plný
úvazek, jsem „znovuobjevoval“ a zcela výjimečně možná i opravdu
nalezl úplně originální know-how. Osobně jsem reálně změřil a pro-
vozně odzkoušel desítky modelů a variant MLA. Od malých smyček na
VKV až po velké antény na KV, od fixně naladěných až po přeladi-
telné a vyzkoušel jsem přitom všechny známé i méně známé systémy
buzení smyčky. Anténa MLA-M (Multiband) [UV (VI.), strana 167], je
myslím první a jedna z mála komerčních magnetických smyčkových
antén fungující v neobvykle širokém rozsahu krátkých vln, třebaže
to zdánlivě odporuje fyzice. Některé poznatky získané v tomto úz-
kém segmentu anténní techniky jsou možná originální a jinde dosud
nepublikované.

Magnetické smyčkové antény se od běžných „klasických“ antén
liší zejména tím, že podobně jako optická čočka koncentruje světlo,
tak MLA koncentruje ve svém okolí (převážně) magnetické pole. To
se na základě fyzikálních vlastností hmoty a prostoru (teorie Ma-
xwellových rovnic) promění ve vlnění postupující prostorem rych-
lostí světla. V blízkém okolí anténní smyčky existuje ale převažující
pole magnetické. Přestože je to logické a matematicky odůvodni-
telné, není všeobecně známo, že vysokofrekvenční magnetické pole
v těsné blízkosti MLA dosahuje extrémně vysokých hodnot.

Příklad průběhu blízkého elektrického a magnetického pole pro
kmitočet 14,1 MHz MLA (výkon 10 W) s ohledem na vzdálenost (0
až 5 m) od vodiče smyčky, je uvedeno na obrázku 2.1 a 2.2. Nutno
komentovat, že špičkové hodnoty polí se objevují jen v těsné blízkosti
tělesa smyčky. S rostoucí vzdáleností obě složky pole logaritmicky
klesají. Počítačové modely, na kterých se podílel i Aki Kogure –
JG1UNE (strana 78), ukazují, že všeobecně šířená doporučení, vyhý-
bat se blízkosti MLA, platí jen v extrémních situacích, které ostatně
platí i u jiných TX antén. Ve vzdálenosti několika metrů od MLA je
už hodnota elektrického i magnetického pole pod hranicí normy.
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(a) Elektrická složka 1 mm – 5 m od vodiče smyčky.

(b) 3D pohled - složka E.

Obrázek 2.1: Simulace blízkého pole (složka E) MLA s výkonem 10 W.
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(a) Magnetická složka 1 mm – 5 m od vodiče smyčky.

(b) 3D pohled, složka H.

Obrázek 2.2: Simulace blízkého pole (složka H) MLA s výkonem 10 W.
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Magnetické smyčkové antény se od „klasických antén“ liší také
tím, že jejich vyzařovací odpor Rr, v porovnání s jinými typy antén,
obvykle dosahuje hodnot o několik řádů nižších. Protože účinnost
lze vyjádřit poměrem vyzařovacího a ztrátového odporu, viz vzorec
(1.8), je na první pohled zřejmé, že právě s ohledem na tuto záko-
nitost bude dobře fungující MLA spíše výjimkou, než pravidlem. Než
jsem si tyto souvislosti uvědomil a pochopil je, mé pokusy a neúspě-
chy trvaly měsíce.

Každá (téměř každá) zhotovená smyčková anténa představuje
pro věci neznalého konstruktéra - amatéra milé překvapení. Prola-
děním kondenzátoru LC obvodu anténní smyčky získá nezkušený
zhotovitel x-krát ověřené konstrukce dobrý pocit ze zjištění, jak an-
téna viditelně reaguje na naladění smyčky do rezonance. Je-li an-
téna opravdu kvalitní se ale pozná až během času. Exaktně se to
zjišťuje mnohem mnohem obtížněji. Nejprůkazněji, ale nikoli nej-
jednodušeji, je statisticky vyhodnotit dovolávání se na protistanice.
V dnešní době je určitě jednodušší využít k testování geniálních ná-
strojů - RBN, skimmerů. Je třeba získat stovky reportů (viz strana
122) a statisticky je vyhodnotit, protože fungování ionosféry před-
stavuje řádově větší zkreslující efekt, než může teoreticky činit rozdíl
zisku mezi dobrou a špatnou MLA (obrázek 3.15).

Abych nemusel pokusy a snahy o snižování amatérsky obtížně
měřitelného ztrátového odporu Rl posuzovat pouze v hrubých kate-
goriích horší – stejná – lepší – dopracoval jsem se po nějakém čase
k rychlému substitučnímu „měření pokroku“ při vylepšování MLA na
základě velikosti Q základního LC obvodu anténní smyčky. Činitel
Q lze totiž vyčíst a odvodit z průběhu ČSV. Vyšel jsem z fyzikálního
předpokladu, že Q je u LC obvodu lineární multiplikační konstanta
zvyšující v rezonanci napětí na deskách kondenzátoru. Protože LC
obvod je u MLA současně i zářič, lze to vyjádřit i ve vztahu k vyzá-
řenému výkonu, a to tak, že poměr vyzářeného výkonu (ERP) mezi
etalonem (MLA1) a zkoušeným vzorkem (MLA2) je kvadrátem po-
měru Q1 a Q2. Dosadíme-li do vzorce pro výpočet Q šířku pásma
a frekvenci, pak se po vykrácení f0 ve zlomku zjednoduší vztah na
konečný (2.1), obrázek 2.3.

GMLA1,2 = 10 log b1

b2
, (2.1)
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kde b1 a b2 jsou šířky frekvenční průběhů ČSV u MLA1 a MLA2 při
hodnotě ČSVf0 + 2,414 [14] a [15].

Obrázek 2.3: Odvození „zisku“ MLA na základě změny B.

Omezení platnosti vzorce (2.1) spočívá v tom, že toto měření
musí být vztaženo ke stejné frekvenci a ke stejnému provedení (myš-
leno především průměru) antény. Při tomto omezení mohou být vy-
puštěny všechny složité vztahy výpočtu účinnosti MLA, které by uve-
dený triviální srovnávací výpočet udělaly pro tuto potřebu zbytečně
složitým. V praxi jsou to totiž právě ony všechny zdánlivě nepod-
statné maličkosti, které mají na účinnost MLA zásadní vliv a které
lze téměř do nekonečna vylepšovat a vylepšovat. Uvedeným triviál-
ním způsobem lze velmi snadno a exaktně porovnávat vše v běžné
radioamatérské praxi amatérskými prostředky nezměřitelné. Velkou
výhodou tohoto nestandardního postupu je, že šířku pásma v její
relativní velikosti lze lehce odečíst z obrazovky PC monitoru přímo
v centimetrech, odečtené délky úseček mezi sebou vydělit, logarit-
movat, vynásobit deseti a hned víme, jak na tom jsme (2.1). Pravít-
kem na monitoru odměřené délky úseček b1 a b2 v centimetrech, viz
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obrázek 2.3, pak lze podle vzorce (2.1) dokonce jednoduše přepočí-
tat na poměrný zisk v dB. Tento výpočet je pro posouzení efektu
vylepšování upravované antény v praxi dostatečně přesný. V praxi
většinou stačí jediný pohled na obrazovku monitoru i bez měření
a počítání. Důležité je při tomto postupu pouze dodržení stejně na-
staveného zdvihu rozmítání na admitančním analyzátoru a zachovat
na obrazovce monitoru totožné zvětšení grafů obou antén. Pro ty,
kteří nevlastní admitanční analyzátor, ale jsou trpěliví, dodávám, že
pracně lze sejmout křivku ČSV i s pomocí TRX a ČSV metru.

Důležité upozornění. Fakticky vypočtený zisk GMLA1,2 předsta-
vuje toliko „rozdílový zisk“ MLA2 vůči MLA1 (porovnání s etalonem).
Nejedná se o všeobecně známé GdBd či GdBi. GdBi bude mít pře-
vážně u MLA záporné znaménko.

Jak už bylo řečeno výše, na rozdíl od jiných typů antén je pro
účinnost MLA velmi kritická velikost ztrátového odporu Rl. Velikost
ztrátového odporu Rl je samozřejmě kritická u kterékoli antény, ale
s ohledem na extrémně nízký vyzařovací odpor MLA (typicky 10−2

až 10−1 Ω) se zhoršení ztrátového odporu o pouhé desetiny ohmu
projeví na účinnosti MLA zásadně, zatímco úplně stejná nominální
změna velikosti ztrátového odporu bude u klasického dipólu nepo-
střehnutelná. Zejména v tomto úhlu pohledu jsou mezi drátovou an-
ténou a MLA velmi zásadní „konstrukční rozdíly“. U vývoje a výroby
magnetických smyčkových antén je pochopení její základní podstaty
a smysl pro detail nezbytnou podmínkou úspěšné práce. Jinak ře-
čeno: i drátovou anténu lze postavit špatně, ba dokonce i při solidní
teoretické znalosti anténní problematiky, ale u MLA je to řádově prav-
děpodobnější.

Druhou komplikací MLA a následně touto textovou částí vysvět-
lující skrytý význam titulku je skutečnost, kterou nedostatečně vy-
světlují i mnozí výrobci těchto antén. Magnetická smyčková anténa
může fungovat dokonale a plně srovnatelně s jinými neziskovými
drátovými anténami pouze za předpokladu, že veškerý proud odpo-
vídající použitému výkonu vysílače protéká v rezonanci mezi smyč-
kou a kondenzátorem základního LC obvodu antény. To může nastat
pouze a jedině tehdy, pokud je přetransformovaná impedance MLA:
Ra = 50 Ω a jX = 0. Není li tomu tak, pak se napáječ stává sou-
částí LC obvodu anténní smyčky. S ohledem na nižší kvalitu jeho
dielektrika (porovnáváme se vzduchovým dielektrikem ladicího kon-
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denzátoru) to výrazně degraduje Q antény i její vyzářený výkon!
Vstupní impedanci MLA velmi zásadním způsobem ovlivňuje také

blízké okolní prostředí, které mění impedanci MLA i při pouhém jejím
otáčení, někdy dokonce až o 300 % (obrázek 2.21). Nelze proto oče-
kávat, že MLA s pevnou vazební smyčkou bude jako vnitřní anténa
fungovat dobře. Nějak a do některých směrů možná ano, ale pokud
magnetickou smyčkovou anténu nemůžeme přizpůsobit ve všech pří-
padech hned na jejím vstupu na ČSV 1,0 (pozor, nikoli až na konci
napáječe), nemůžeme ji označit jako dobrou MLA. Reálně vyzářený
výkon nepřízpůsobené MLA nikdy nebude optimální a maximálně
možný. Toto je málo známé tajemství magnetických smyčkových an-
tén. MLA-M je pravděpodobně jediná komerčně vyráběná magnetická
smyčková anténa, která má ve své skříni integrovaný jednoduchý tu-
ner. Právě díky tomuto řešení odsaje a vyzáří prakticky veškerou
energii dodanou vysílačem.

Jak bylo také dříve uvedeno, tak vlastností magnetické smyčkové
antény je změna její impedance v závislosti na jejím umístění. Jinou
impedanci bude mít anténa v exteriéru, interiéru, v blízkosti vět-
ších kovových předmětů, atd. (obrázek 2.21). Anténu pro komerční
použití nelze proto při výrobě nastavit tak, aby měla univerzálně
v každém prostředí potřebnou impedanci 50 ± j0 Ω shodnou s cha-
rakteristickou impedancí napáječe a výstupem transceiveru. Ve vý-
robě je nastavena impedance antény v konkrétním prostředí zku-
šební laboratoře a nelze předvídat, kde bude anténu používat její
nabyvatel. Běžně se hodnota impedance nebude pravděpodobně mě-
nit o více jak 50 %, což u jiných typů antén většinou nemá žádný
výrazný vliv, ale u MLA je tomu z principu jejich fungování jinak.
V případě, kdy anténa MLA nebude mít 50 ± j0 Ω, nebo hodnotu
hodně blízkou, výrazně se tím poškodíme. Při vysílání ztrácíme vy-
zářený výkon a v režimu RX se to projeví zvýšeným příjmem ruchu
a typického intermodulačnícho šumu. Příčina spočívá v tom, že se
vysokofrekvenční proud nešíří pouze anténní smyčkou, ale i po napá-
jecím kabelu, který se pak stává součástí antény. Ztráty v dielektriku
kabelu zhoršují Q obvodu LC anténní smyčky, a tím i účinnost an-
tény.

Všechny antény z produkce BTV jsou na trhu výjimečné tím,
že jsou připraveny pro přesné uživatelské dostavení impedance an-
tény uživatelem na hodnotu 50 ± j0 Ω přímo v místě použití.
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Obrázek 2.4: MLA160.
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Pro tento záměr a cíl je využíváno několika možných způsobů řešení
proměnné anténní vazby. Jejich obecný seznam je v kapitole 1.3.3
na obrázku 1.18.

Vysvětlení, proč skvěle fungující MLA, kterou si soused půjčil,
vrací s despektem jako „náhražku skutečné drátové antény“, je tato:
u MLA i malé zhoršení ČSV, které je u jiných antén zcela akceptova-
telné, způsobí ztrátu třeba i 10 dB! Zbytečné je doplňovat a vysvět-
lovat, že deset dB rozdílu se v praxi na pásmu pozná velmi rychle.
Rozdíl v ERP u přizpůsobené a nepřízpůsobené MLA souvisí také
s délkou a kvalitou napáječe. OK1VR o tomto píše v OQI 94 [16]. Jak
se projeví horší ČSV na vstupu MLA na změně celkového Q mag-
netické smyčkové antény, to je jasně patrné z obrázku 2.5. Platí to
i v případě, že je anténa na konci napáječe dokonale vyladěná. Z ob-
rázku je patrné, že doladění MLA pomocí napáječe vytvořilo ztrátu
15 dB!

U kvalitních MLA může Q v rezonanci dosahovat hodnotu 1 000
(i více). Při výkonu 100 W teče anténní smyčkou proud cca 70 A,
ale proudová hustota v povrchových strukturách vodiče magnetické
smyčky bude vlivem skinefektu minimálně o jeden řád vyšší, než
kdyby trubkou tekl stejnosměrný proud 70 A. V praxi bude prou-
dová hustota závislá zejména na použitém materiálu a na frekvenci.
Klasické pájení cínovou pájkou v LC obvodu MLA způsobuje proto
mnohdy velké překvapení. Připojit Cu trubku anténní smyčky k re-
zonančnímu kondenzátoru MLA tenkým vodičem je stejně pošetilé,
jako kdybychom pájecí očko připojili k sekundárnímu vinutí trafo-
pájky přes dvoumetrovou telefonní dvoulinku.

Následující kapitoly popisují jednotlivé varianty smyčkových an-
tén, které se v BTV vyvíjely nebo i vyráběly s uvedením jejich ne-
výhod a předností.
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Obrázek 2.5: Změna Q MLA v závislosti na konstrukci MLA a dokona-
lém impedančním přizpůsobení vstupní impedance dle [UV (V.)].
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2.1 Geneze MLA-160
Po prvních zkouškách a nadšení z několika vlastnoručně vyrobených
magnetických smyčkových antén [17] a [18], jejichž fungování je roz-
hodně nemohlo řadit mezi „královské MLA“, jsem si vytyčil hodně
vysoký cíl. Postavit MLA-160, anténu pro pásmo 1,8 MHz, obrázek
1.1 a 2.4. Do doby, než jsme čtvrt roku starou MLA-160 převezli
na anténní farmu Jirky OK2RZ – HHRR (obrázek 2.6), jsem se do-
mníval, že magnetické smyčkové antény jsou a budou univerzálním
řešením pro všechny situace v radioamatérském světě. Nebo alespoň
pro městská QTH podobná tomu mému (obrázek 2.7).

Obrázek 2.6: QTH HHRR.

Obrázek 2.7: QTH OK2ER.

MLA-160 o průměru 4 m, zhotovená z 1” koaxiálního kabelu za
cenu 700 Kč/m, vypadala v mém domácím QTH - dvorku/zahradě
v centru historického města velmi důstojně. Při provozním testování
a několikaměsíčním porovnávání s 40 m LW se zdálo, že je docela
funkční. Po přestěhování MLA-160 na anténní ranč OK2RZ (HHRR) se
ukázalo, že zázraky v oblasti fyziky neexistují. Rozdíly přijímaných
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signálů a informace z RBN byly jednoznačné a důvodné ke ztrátě pů-
vodního sebevědomí. Na rozdíl od subjektivních pozorování MLA-160
v mém QTH bylo porovnání MLA-160 s opravdovým dipólem oprav-
dového DX-mana na opravdovém QTH nepochybně objektivní. Sen
o univerzálním řešení anténní potřeby cestou MLA se rychle rozply-
nul. S OK2RZ jsme přesvědčivě zjistili, že jeho dipól byl většinou o 1
až 2 S lepší, v některých případech i o 3 S. Výjimečně se sice stávalo,
že MLA-160 byla lepší, než dipól (nejvýše o 1 S), ale v této době
jsem bohužel netušil vůbec nic o vertikálním vyzařovacím diagramu
MLA v závislosti na výšce smyčky nad zemí (obrázek 1.8 a 1.9),
ani o netypické polarizaci, kterou MLA produkují, viz kapitola 2.
Literatura bohužel do nekonečna opakuje, že MLA funguje dobře
i v nulové výšce nad zemí. Je to pravda, pokud pomineme další sou-
vislosti, které způsobují, že se magnetické smyčkové antény chovají
překvapivě jinak, než jak jsme zvyklí pozorovat u klasických dráto-
vých antén. Článek k našemu experimentu s MLA-160 napsal OK2RZ
na mé přání a prosbu do časopisu Radioamatér [18].[19] a evidentně
měl problém s formulací textu tak, aby jím mé sebevědomí nesnížil
více, než by pro objektivitu článku bylo zapotřebí.

Protože MLA-160 je do podkrovní hamovny přece jen poněkud
velká, začala se rodit myšlenka na vývoj a výrobu balkonového typu
MLA, o níž bude zmínka v kapitole GENEZE MLA-T. Mimo pochybnost
zůstává, že čtyřmetrová MLA-160 je o několik dB lepší než následně
vyvinutá MLA-T. Na rozdíl od MLA-160, se ale MLA-T do podkrovní
hamovny lehce vejde.
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2.2 Geneze MLA-M
Anténa MLA-M [20], [21], [22] byla vyvinuta na základě výsledku pro-
vedeného marketingu, na němž se podílela redakce klubového časo-
pisu OK QRP INFO. Z odpovědí několika desítek českých a sloven-
ských radioamatérů jasně vyplynulo, že o anténu tohoto typu bude
pravděpodobně zájem. Přestože provedený technický průzkum na-
bízel možnost vyrábět za rozumné peníze magnetickou smyčkovou
anténu pro pásma 7 MHz, 10 MHz a 14 MHz (viz titulní stránka
OQI 85 z dubna 2012 – obrázek 2.8), byla nakonec vyvinuta anténa,
která významně překonala původní záměr.

Obrázek 2.8: OQI 85.

MLA-M byla dlouhou dobu asi jediná komerčně vyráběná mag-
netická smyčková anténa, která umí pracovat na devíti KV radio-
amatérských pásmech, a to od 3,5 až do 28 MHz. Ve výčtu je
započteno i pásmo 60 m. Pointou je unikátní řešení dvouzávitové
MLA se zkratem závitu, které zásadně zvyšuje použitelný rozsah pře-
laditelnosti MLA za hranice obvyklé fyziky. Anténa byla pojmeno-
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vána MLA-M (MultiBand) a požívá průmyslovou ochranu na EU trhu
[(VI.), strana 167]. Původní v OQI 85 prezentovaný prototyp an-
tény (obrázek 2.8) se nikdy nevyráběl. První ověřovací BETA série
MLA-M V.0 – obrázek 2.9) v počtu deseti kusů byla nezávisle testo-
vána řadou OK a OM radioamatérů. Plošný spoj nebyl u této série
ještě galvanicky pozlacený, anténní smyčka byla vyrobena z povr-
chově neošetřené Cu trubky 15 mm.

Obrázek 2.9: MLA-M V0.

Od verze MLA-M V.1 se používá pozlacený plošný spoj (obrá-
zek 2.10), který odstranil postupné zhoršování přechodového odporu
v LC obvodu a „stárnutí“ antény. Až praxe ukázala, že šetřit na po-
zlacení desky plošného spoje bylo velmi neprozřetelné, protože u cca
25 % uživatelů ztrácela MLA-M V.0 své původní elektrické vlastnosti
už asi po půl roku používání. Stačilo anténu rozebrat, přeleštit kon-
taktní plochy a složit.

Další zlepšení MLA-M V.2 spočívalo v náhradě klasického knoflíku
za knoflík s počítadlem, obrázek 2.11. Vazební ladicí kondenzátor
zpřevodovaný v poměru 1:6 neumožňoval jednoduše zjistit, ve které
části otevření se vazební kondenzátor právě nachází. Méně zkušeným
operátorům to značně komplikovalo rychlé naladění při přechodu
mezi pásmy. Speciální knoflík s počítadlem, který situaci úspěšně
řešil, prodražoval ale cenu MLA-M.
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Obrázek 2.10: MLA-M V1 s pozlaceným plošným spojem.

Obrázek 2.11: MLA-M V2.
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Od verze MLA-M V.2.1 se začal používat jako vazební kondenzátor
styroflexový typ WN704, otočný pouze v rozsahu 180◦. S knoflíkem
se stupnicí pak zcela odstranil problém uvedený na počátku tohoto
odstavce (obrázek 2.12).

Od verze MLA-M V.3 (obrázek 2.12) jsou segmenty pásem u MLA-M
přepínány bez nutnosti otevírat základní skříň antény, což byla jedna
z nejčastějších připomínek a zákaznické kritiky jinak vysoce chválené
MLA-M. Provedení přepínače (JUMPERu) není totiž u magnetických
smyčkových antén MLA-M triviální záležitost, protože každé zvýšení
přechodového odporu v LC obvodu antény významně zhoršuje účin-
nost MLA. Typů MLA-M se šroubovým JUMPEREM se vyrobilo asi
20 ks. Pro výrobní komplikovanost byla série V.3 nahrazena výrobně
jednodušším modelem MLA-M V.5 (obrázek 2.13). Prototypová verze
MLA-M V.4 (obrázek 2.13) nebyla vůbec zařazena do sériové výroby
(vyskytuje se v počtu asi 3 ks).

Obrázek 2.12: MLA-M V.3.

MLA-M V.5 je posledním modelem z úspěšné série MLA-M. Největ-
ším zákazníkem a odběratelem MLA-M je německý velkobchod WiMo
<http://www.wimo.com/>, který magnetických smyčkových antén
české provenience pro QRP provoz prodal (převážně v západní Ev-
ropě) cca 250 kusů. Významným přínosem pro propagaci MLA-M bylo
i evropské setkání ve dnech 23. a 24. července 2014 ve Friedrichsha-
fenu, kde výrobce BTV dostal od firmy WiMo k dispozici několik
m2 pro vlastní propagační expozici (obrázek 2.15).
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Obrázek 2.13: MLA-M V.4.

Obrázek 2.14: MLA-M V.5.

Obrázek 2.15: Stánek BTV – Friedrichshafen.
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Nové teoretické i praktické poznatky v oblasti MLA posunuly vý-
voj těchto typů magnetických smyčkových antén za hranice znalostí,
které zůstávaly desítky let na přibližně stejné úrovni. Řešení MLA-M+
(obrázek 2.16) naznačilo, že existuje cesta, jak zlepšit parametry
MLA-M na pásmu 28 MHz. Významnou změnu a převrat v segmentu
magnetických smyčkových antén z produkce BTV přináší současný
úplně nový model MLA-ER (obrázek 2.47), který posunuje praktickou
použitelnost magnetických smyčkových antén do jiné roviny. Toto
řešení dovoluje vyrobit MLA výrazně levněji a s vyšší účinností, než
jak to bylo možné udělat u prvních sérií MLA-M.

Obrázek 2.16: MLA-M+.

Jak už bylo konstatováno, jedním z nepříznivých srovnávacích
ukazatelů MLA je jejich cena. Ta vychází důvodně, v porovnání s ji-
nými typy porovnatelných antén, až o řád vyšší. Řešení MLA-ER po-
souvá magnetické smyčkové antény do kategorie cenově nejdostup-
nějších KV antén. Antén, které jsou v praktickém provozu na KV
použitelné zejména tam a tehdy, není-li možnost použít kvalitní pl-
norozměrové drátové antény natažené v adekvátní výšce h/λ. Princip
MLA-ER bude popsán dále.
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Také magnetická vazba podle [UV (V.), strana 167] se uká-
zala být cestou, již lze velmi zásadně zlepšit poměrný zisk MLA-M
a MLA-M+ až desetkrát. Původní nápad realizovat magnetickou smyč-
kovou anténu pomocí Al fólie, (obrázek 2.41) dovedl postupným při-
bližováním MLA až ke generačnímu skoku. Konstrukční řešení MLA-ER
(obrázek 2.44), které není zcela univerzální a není konkurenční pro
všechny další konstrukční řešení typy MLA, přesouvá magnetické
smyčkové antény do kategorie cenově nejdostupnějších KV antén
s překvapivě vysokým poměrem cena/užitek. Shrnuto: MLA-ER je
ideálním typem antény pro použití zejména v portable provozu, kdy
není možnost použít plnorozměrové drátové antény natažené v ade-
kvátní výšce h/λ.

Obrázek 2.17: MLA-M V.5 - průběhy S11, Z (reálná a imaginární
složka) a ČSV, f0 nastaveno na 27 MHz.
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2.3 Geneze MLA-T
Anténa MLA-T byla vyvinuta po prvním veřejném představení MLA-M
na setkání OK-OM komunity v Holicích, kde na základě slosovatelné
ankety pořádané firmou BTV vyplynulo, že o typ antény, který by
umožňoval pracovat s výkonem větším než QRP, bude mnohem větší
zájem, než o původní QRP řadu MLA-M. Šťastlivcem, který byl vylo-
sován jako výherce jednoho kusu MLA-M, kterou do tomboly věnoval
výrobce MLA-M (BTV Klimkovice) se stal Sveta OK1VEY. Přestože ak-
tivních QRP radioamatérů je cca 10 % (což potvrzuje i statisticky
podloženější šetření z JA – (JG1UNE), ukázalo, že prodejnost těchto
typů antén z řady MLA-T, které snesou velmi přísné profesionální kri-
tické pohledy [23], je ve srovnání s QRP magnetickou smyčkou MLA-M
jen 5 %. Anténa MLA-T byla navržena tak, aby umožnila provoz se
100 W i na pásmu 160 m, proto MLA-T (TOP Band). Účinnost takto
zmenšené elektricky malé magnetické smyčky je samozřejmě velmi
nízká. Představme si, že bychom jako anténu pro pásmo 144 MHz
použili prstýnek o průměru 1 cm. (To je totiž stejný poměr zmen-
šení 2a/λ, jako má MLA-T na pásmu 1,8 MHz v porovnání s 1 cm
prstýnkem na dvoumetru). Přesto se i na tak malou anténu dají
na 160 m pásmu dělat v rámci Evropy spojení. Ztráta MLA-T vůči
čtvrtvlnnému vodiči je cca 3 S. Zcela výjimečně méně.

Mnohem lepší výsledky poskytuje MLA-T na pásmu 80 m, kde se
s výkonem 100 W dá pracovat bez pocitu výkonového handicapu.
Tuto skutečnost potvrdili mnozí OK radioamatéři, kteří zapůjčenou
MLA-T nezávisle testovali. Pásmo 7 MHz bylo u MLA-T doplánováno
proti původnímu záměru navíc, kdy situaci vyřešil, obdobně jako
u MLA-M, závitový zkrat. Ten samozřejmě zhorší Q antény, a jak
vyplývá ze vzorce (1.26), přiměřeně tomu i vyzářený výkon antény.
Není to ale kompromis tragický.

Původní představa, že se MLA-T bude budit pomocí proudové to-
roidní vazby, obrázek 1.21 a 2.19, byl opuštěn po nalezení exaktního
pohledu na porovnávání antén pomocí komparace ČSV křivek a po
zjištění, že toroid není úplně to pravé řešení (obrázek 2.18).

MLA-T, které si odebral velkoobchod WiMo a jež tvoří cca 80 %
všech dosud vyrobených MLA-T, byly původně vyrobeny s buze-
ním a přizpůsobením pomocí gama matche (obrázky 1.18-7 až 1.20
a 2.20).
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Obrázek 2.18: ČSV MLA-T - buzení gama match vs. toroidní trans-
formátor.

Obrázek 2.19: Buzení MLA-T toroidním transformátorem.
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Obrázek 2.20: Buzení MLA-T gama matchem.

Protože vstupní impedance MLA velmi kolísá při interakci s blíz-
kými, zejména kovovými předměty (například dráty ve zdech) (ob-
rázek 2.21), a anténu si zákazník bez zkušeností a bez měřicích pří-
strojů sám těžce dostaví na optimální parametry, byl hledán jedno-
dušší způsob vazby, nejlépe s proměnlivým transformačním pomě-
rem. Řešení je popsáno v [UV (V.) strana 167]. V komerční verzi
MLA-T byla tato varianta antény nazvána MLA-T-PRO. V této vari-
antě pak byla distribuována většina dosud prodaných antén MLA-T
(obrázek 2.22).

Zásadním rozdílem mezi MLA-M a MLA-T je kromě použitelného
maximálního výkonu (10/100 W) také dálkové ladění. Na rozdíl od
MLA-M generuje MLA-T extrémně silná elektrická a magnetická pole
a při výkonu 100 W nelze u MLA sedět v těsné blízkosti a vysílat, jak
tomu bylo možné u MLA-M. Oba fenomény prodraží natolik výrobu
MLA-T, že existuje jen malý předpoklad, že by se MLA-T vyráběly
i v dalších letech. Poměr cena/užitek je u MLA-T špatný. Přesto exis-
tují situace, kdy může být MLA-T velmi dobrým pomocníkem.
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Obrázek 2.21: Průběhy ČSV v závislosti na umístění MLA-T (uvnitř
budovy - nahoře; venku - dole).
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Obrázek 2.22: MLA-T-PRO.

Obrázek 2.23: Poslední verze MLA-T.
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Během vývoje MLA-T se ukázalo, že sériově vyráběné vysokona-
pěťové kondenzátory od OK1TN nesnesou napěťové zatížení, jemuž je
u MLA-T kondenzátor vystaven (ukázka komerčně vyráběného kon-
denzátoru je na straně 188). Trvalo nějaký čas, než byl vyvinut spe-
ciální kondenzátor pro MLA-T. Důvod je prostý. Čtyřzávitová magne-
tická smyčková anténa má při větším počtu závitů mnohem větší Q,
než by měla se závitem jediným. Tím pádem i větší vybuzené napětí,
které při výkonu 100 W dosahuje hodnoty až 25 kV. Zjednodušení
problémů s napěťovou pevností vzduchových ladicích kondenzátorů
by přinesla jednozávitová MLA, ale při ekvivalentním (potřebném)
průměru smyčky kolem 4 metrů. Takováto MLA by se ale hodně těžko
a složitě dala používat jako vnitřní anténa (obrázek 2.4).

Druhým velkým problémem u MLA-T je její dálkové ladění. Ex-
trémní Q antény a její velká selektivita totiž neumožňuje použít
žádný vhodný cenově dostupný krokový motor, jímž by bylo možné
pohodlně MLA-T ladit. Použitý modelářský motorek na 12 V i s pře-
vodovkou 1:600 je bohužel zatraceně hrubý pro tento typ antény
(obrázek 2.19) a řízení (zpomalování) chodu motorku napětím se
ukázalo jako nepoužitelné. Z tohoto důvodu bylo nutné vyvinout
speciálně řešený CONTROL BOX, který byl nazván CB4M. Control
Box For MLA (obrázek 2.24). Až díky tomuto řešení se stala obsluha
MLA-T příjemnou. Funkce CB4M je podrobně popsána v technickém
listu ve firemní dokumentaci BTV.

Obrázek 2.24: CB4M.



68

MLA-T-PRO (V.1) & (V.2)

Nová varianta magnetické smyčkové antény MLA-T-PRO (Progre-
sive) s průmyslově chráněným designem a buzením prostřednictvím
ve třech rovinách pohyblivé budicí Faradayovy cívky (FCC)6 umož-
ňuje snadno uživatelsky měnit induktivní magnetickou vazbu, a tím
její transformační poměr [UV (V.), strana 167]. Výhodou tohoto ře-
šení je možnost egalizovat vstupně/výstupní impedanci MLA na kon-
stantní velikost 50 Ω. Toto řešení je unikátní pro jednoduchost na-
stavení přizpůsobení antény na hodnotu ČSV 1,0. Chceme-li u mag-
netické smyčkové antény dosáhnout maximální účinnost a nejvyšší
možné ERP, pak je impedanční přizpůsobení MLA s ČSV 1,0 zcela
nezbytné.

Způsob nastavení vazby

Vstupně-výstupní impedance MLA nastavená ve volném prostoru
bude v praxi velmi závislá na konkrétním konečném umístění antény
(obrázek 2.21). Ačkoli je tato vlastnost charakteristická pro jakou-
koli anténu, u klasických antén si to většinou ani neuvědomujeme,
protože, na rozdíl od MLA ji nelze realizovat v obývacím pokoji. Blízké
kovové předměty velmi ovlivňují hodnotu impedance MLA. Vycházeje
z praxe běžně až o 100% ale i až o 300%. Z tohoto důvodu není
možné antény MLA seřídit definitivně ve výrobě. Je nutné je doladit
až na konkrétním místě, kde bude MLA používána. Většina komerč-
ních magnetických smyčkových antén s tímto fenoménem neuvažuje
a všeobecné povědomí o MLA nejde až do této hloubky. To je pravdě-
podobně také jeden z důvodů, proč MLA nejsou používány ve větším
měřítku.

Pro nalezení optimální polohy Faradayovy smyčky lze doporu-
čit exaktní cestu s využitím měřiče impedance (například AA-230),
který měří anténní impedanci v komplexní podobě. Výsledek je
přesný a rychlý. Lze to udělat i jinak, byť to nebude úplně stejně
rychlé a stejně přesné. Dobrá zpráva je, že pro dané konkrétní místo
budeme polohu FCC hledat jen jednou. Menší změny impedance
antény jednoduše doladíme změnou polohy (často jen nakloněním)

6Faradayova budicí cívka, speciální provedení stínící elektrickou složku el-
mag. vlny.
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FCC podle údaje ČSV metru. Impedance indoor MLA se může měnit
i v závislosti na jejím azimutálním nasměrování. Souvisí to například
s rozložením drátů ve stěnách, na základě situování a vzdálenosti
kovových rámů dveří, atd, atd. Kompenzaci zhoršeného ČSV prove-
deme díky systému proměnné indukční vazby, použité u MLA-T-PRO,
řádově ve vteřinách. Toto je u většiny jiných typů komerčních MLA
nemožné!

Provozování a způsob práce s MLA-T-PRO je stejný jako u před-
chozího modelu MLA-T, jak je uvedeno v manuálu k MLA-T v kapitole
4. Rozdíl je pouze v části manuálu věnované optimalizaci přizpůso-
bení, kde je tato část věnována přizpůsobení MLA-T pomocí gama
článku (Gamma Match). U MLA-T-PRO je změna impedance prová-
děna budící vazební cívkou (FCC). Je to velmi jednoduchá a rychlá
metoda a spočívá pouze ve změně polohy budicí cívky vůči základní
smyčce MLA.

Přizpůsobení MLA-T-PRO pomocí TRX a ČSV metru

Dostavení vstupně-výstupní impedance MLA-T-PRO na optimum
je možné i bez měřicí techniky, třebaže je toto řešení časově nároč-
nější. Jedná se o proces, který je vhodné, nikoli ale úplně nezbytné,
podstoupit většinou jen jedenkrát. Úplně přesně je impedance cha-
rakterizována ve svém komplexním tvaru. Pomocí údaje z ČSV me-
tru, který je jednorozměrný, ale nezískáme úplný náhled na situaci.
(S výjimkou, kdy se rezonanční kmitočet shoduje s kmitočtem vy-
kazujícím nejnižší hodnotu ČSV = 1,0). To ale pomocí ČSV metru
nezjistíme přímo a je třeba si pomoci jinak. Při optimálním při-
způsobení MLA dosáhne Q celého LC obvodu antény svého maxima.
Jinak řečeno, budeme-li chtít dosáhnout maxima možného, je nutné
nalézt takové minimum na ČSV-metru, kdy je při ČSV 1,0 současně
i nejvyšší selektivita MLA. Pro dosažení optima je potřebné měnit
dva parametry: polohu FCC a kmitočet TRX. Jedině tak nalezneme
značně komplikovanějším způsobem to, co vidíme na displeji AA-230
okamžitě. U krátkých napáječů, kde dielektrické ztráty nevyhlaze-
ného vedení nebudou zásadní, není nutné jít až do úrovně těchto
relativních složitostí. Postačí nastavit ČSV na 1,0 a další složitost
komplexní podoby impedance jednoduše ignorovat. I takto se dá MLA
nastavit docela dobře a jednoduše. Pro praxi není třeba věc řešit až
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na této akademické úrovni. S krátkým napáječem pracuje MLA-T
úžasně i v případě, že není nastavena úplně na 100 %.

Poznámka:
V.1 Stolní provedení MLA-T-PRO - obrázek 2.22.
V.2 Balkonové provedení MLA-T-PRO s držákem pro upevnění na
rotátor - obrázek 2.25.

Obrázek 2.25: MLA-T-PRO V.2 balkonové provedení s držákem pro
upevnění na rotátor.
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2.4 Geneze MLA-C
Původní mobilní anténa MLA-BUH – později přejmenovaná na MLA-C
(Car) je úplně nejstarší anténou v řadě magnetických smyčkových
antén, které se ve firmě BTV Klimkovice konstrukčně dotáhly až do
sériové vyrobitelnosti. Autorem originálního designu MLA je Mirek –
OK2BUH, který před časem požádal BTV o poskytnutí práv z registro-
vaného užitného vzoru pro menší komerční výrobní sérii těchto jeho
antén. Po vzájemné dohodě jsme jeho anténu (MLA-BUH) přihlásili
společně jako EU design [EU-PV (VII.), strana 167], i jako národní
užitný vzor [UV (VIII.), strana 167]. Mirek svou anténu MLA-BUH
v původní podobě (obrázek 2.26) popsal podrobně v časopisu Ra-
dioamatér [24], včetně komentáře a rozvedení zkušeností z praktic-
kého provozu na pásmu (obrázek 2.27). S manuálním připojováním
paralelního kondenzátoru je originální MLA-BUH provozovatelná na
pásmech 3,5 a 7 MHz. Je zajímavé, že o tento typ antény, která je
m.j. tím nejlepším, co jsem během let vyzkoušel, tak malý zájem.
Předesílám, že žádná z níže uvedených typů MLA-C se dosud sériově
nevyrábí.

Obrázek 2.26: MLA-BUH.

Mirkovu MLA-BUH jsme v BTV Klimkovice dále konstrukčně zjed-
nodušili podle obrázku 2.28, 2.29 a tento plně rozebiratelný zvětšený
prototyp MLA-B o délce strany čtverce 2,5 m (obvod 20 m) provozuji
a testuji na pásmu 1,8 a 3,5 MHz už asi dva roky.

Zkušenosti z konstrukce MLA-B jsme následně přenesli do designu
menšího rozměru antény nazvané MLA-C, která během dvou let tes-
tování doznala několik konstrukčních variant a podvariant. Ty se
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Obrázek 2.27: MLA-BUH.

Obrázek 2.28: MLA-BUH - prototyp MLA-B, která je plně rozebí-
ratelná.
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týkají jednak způsobu buzení LC smyčky MLA, jednak způsobu kří-
žení smyčky. Naše řešení vychází z poněkud jiné filozofie provedení
dvojité smyčky, obrázek 2.29, než jak totéž vyřešil u své původní an-
tény OK2BUH. Anténu MLA-C v několika postupně zdokonalovaných
vývojových variantách testuji dva roky, převážně na pásmu 7 MHz.
Současná MLA-C V.3 je laditelná bez přepínání od 3,3 do 7,5 MHz
(obrázek 2.31). Protože pro pásmo 3,5 MHz mám lepší řešení (jedním
stiskem přepnutelnou větší MLA-B), používám menší MLA-C na pásmu
3,5 MHz zcela výjimečně. Na rozdíl od Mirka – OK2BUH, který svou
MLA vyzkoušel především jako mobilní anténu, jsem osobně MLA-C
přibližně dva roky zkoušel a provozoval pouze ve stacionárním pro-
vedení. Zázračná MLA-C vyžaduje pouhé 2 m2 zástavbové plochy.
Přes svou prostorovou nenáročnost patří MLA-C zcela určitě do ka-
tegorie královských MLA. Vycházím z faktu, že přibližně polovinu
protistanic, kterým sdělím, že vysílám s výkonem 10 W a na MLA,
tomuto faktu nevěří. Subjektivně si myslím, že stanic, jimž běžné
drátové antény fungují stejně dobře, jako funguje MLA-C, není více
než třetina. Nepochybně existují další odborníci (OK2RZ, OK1MY atd),
ale ti se běžně na pásmu v normálním denním provozu nevyskytují.

Obrázek 2.29: MLA-B - úprava původní MLA-BUH.

Řešení MLA-C V.1 bylo pouhé malé odbočení od konstrukce
MLA-BUH, (obrázek 2.30). Křížení dvou čtvercových smyček je ře-
šeno podobně jako u MLA-BUH, toliko ladicí kondenzátor je umístěný
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Obrázek 2.30: MLA-BUH ER - MLA-C V.1.

v jiné části smyčky. Řešení nemá další pokračování.

Obrázek 2.31: MLA-C V.3.

Konstrukční varianta MLA-C V.2 vychází z principiálního designu
(obrázek 2.29) a řešení MLA-B, v de facto nerozebiratelném provedení,
které je pro komerční produkci zcela nevhodné. Je zmíněno pouze
pro úplnost popisu vývojové etapy, která nebyla zdaleka přímočará.
Ani tato varianta nemá pokračování.

Verze MLA-C V.3 je již v reverzibilním konstrukčním provedení,
které umožňuje anténu opakovatelně složit a sestavit během několika
minut (obrázek 2.31). Anténa je aplikovatelná jak pro mobilní, tak
pro stacionární provoz. V podvariantách a, b, c, d bylo testováno
a optimalizováno buzení anténní smyčky.
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Obrázek 2.32: MLA-C V.2.
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Podvarianty buzení MLA-C; výhody a nevýhody

a) Buzení MLA proudovou magnetickou vazbou - toroid, půlený
nacvakávací typ ZCAT3035-1330 (obrázek 2.19) je poměrně
jednoduchá varianta buzení antény MLA-C, která se vyznačuje
rychlým výsledkem při dříve odladěném postupu a umístění
MLA na konkrétním identickém místě (střecha konkrétního au-
tomobilu). Nejméně do kmitočtu 3,5 MHz je toto řešení dobře
použitelné. Nehodí se pro umístění v rozdílném QTH a jiné
uspořádání (výška) nad vodivou plochou, kritický je i materiál
toroidu, horší Q a vyšší ztráty.

b) Buzení MLA gama článkem, (obrázek 2.32). Konstrukčně rela-
tivně náročné provedení s malým rozsahem variability rozsahu
impedančního přizpůsobení. Prakticky bezztrátové, vhodné
pro umístění MLA na konkrétním identickém místě (střecha
konkrétního automobilu). Nehodí se pro umístění v rozdíl-
ném QTH, zejména pro jiné uspořádání (výška) nad vodivou
plochou. Vyšší impedanční variabilnost si vyžaduje náročnější
konstrukční řešení gama článku.

c) Buzení MLA indukční vazbou pomocí FCC. Vysoce variabilní
vazba, která přizpůsobí MLA-C v téměř libovolném prostředí.
Jedná se ale bohužel o technicky nejnáročnější řešení, které vy-
žaduje všeobecnou odbornou kvalifikaci, know-how a přístro-
jové vybavení. Bez použití admitančního analyzátoru je opti-
mální přizpůsobení MLA téměř vyloučené (obrázek 2.31, 2.33).

d) Buzení MLA lambda článkem7, obrázek 1.25 a 2.34. Kon-
strukčně nejjednodušší provedení vazby s dobrým rozsahem
variability rozsahu impedančního přizpůsobení. Prakticky bez-
ztrátové, vhodné pro umístění MLA na téměř libovolném místě,

7Lambda článek (match) je originální řešení přizpůsobovacího budicího
prvku s velkým rozsahem impedančního přizpůsobení uživatelsky jednoduchým
postupem. Řešení je původní idea OK2ER a vychází ze známého gamma článku.
Lambda match je určen především pro impedanční přizpůsobování čtvercových
(víceúhelníkových) magnetických smyčkových antén. Název Lambda match byl
zvolen podle tvaru úseku, který připomíná řecké písmeno lambda.
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Obrázek 2.33: MLA-C 80 a 40 m - buzení FCC.

nevyžaduje speciální odbornou kvalifikaci ani speciální pří-
strojové vybavení. Anténa je nastavitelná pouze pomocí ČSV-
metru. Nejlepší řešení pro mobilní použití MLA-B a MLA-C.

Obrázek 2.34: MLA-B - buzení Lambda match.
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Simulace charakteristik MLA-C

Simulace rozložení elektromagnetického pole v programu XFdtd
[25] pomohl zpracovat Aki Kogure, JG1UNE [26].

Obrázek 2.35: MLA-C (prakticky a model simulace).

Model antény (včetně modelu automobilu je naznačen na ob-
rázku 2.35). Výsledky simulací elektromagnetického pole ve vzdá-
lené oblasti ukazují, že samotná MLA-C (bez umístění na karoserii
automobilu, která tvoří přirozenou protiváhu) umístěná ve volném
prostoru dosahuje modelová MLA-C na kmitočtu 3,5 MHz účinnosti
61 % (obrázek 2.36).

Obrázek 2.36: Simulace MLA-C ve volném prostoru.

Pro porovnání byla provedena simulace s umístěním antény na
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střechu modelového vozidla. Účinnost se zlepšila o 1 % (obrázek
2.37).

Obrázek 2.37: Simulace MLA-C na střeše auta, 3,5 MHz.

Další simulace totožné antény na kmitočtu 7 MHz vykazuje vý-
razné zlepšení účinnosti až na hodnotu 85 % (obrázek 2.38)!

Obrázek 2.38: Simulace MLA-C na střeše auta, 7 MHz.

Příklady simulace blízkého pole jsou zobrazeny na obrázku 2.39
a 2.40.
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Obrázek 2.39: Simulace blízkého magnetického pole MLA-C na střeše
auta (3,5 MHz).

Obrázek 2.40: Simulace blízkého elektrického pole MLA-C na střeše
auta (3,5 MHz).
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2.5 Geneze MLA-B

Jak bylo naznačeno v předchozí části kapitoly s názvem GENEZE
MLA-C, Mirkovu MLA-BUH jsme v BTV Klimkovice konstrukčně zjed-
nodušili a zkusili vyrobit úplně rozebiratelnou magnetickou smyčko-
vou anténu, která by byla akceptovatelná pro použití na 160 m a 80 m
pásmu pro méně náročné expedice a podobně. MLA-B (Big) jsou dvě
čtvercové smyčky zapojené v sérii o délce strany 2,5 m (obvod 20 m).
Rozměr smyčky nebyl odvozen fyzikálními teoriemi, ale délkou vo-
doinstalačních trubek běžně dostupných v obchodních řetězcích se
stavebním materiálem. Anténa MLA-B existuje dosud pouze v jedi-
ném exempláři a provozuji a testuji ji na pásmu 1,8 a 3,5 MHz asi
dva roky. Zkušenosti z konstrukce MLA-B jsme následně přenesli do
designu menšího rozměru antény nazvané MLA-C, jíž byly věnovány
předchozí stránky.

MLA-B potřebuje zástavbovou plochu pouze cca 6 m2. Přes svou
relativní prostorovou nenáročnost patří MLA-B zcela určitě do ka-
tegorie „královských“ MLA. Měl jsem několik dlouhých rozhovorů
s DX-many z Evropy i z amerického kontinentu, kterým jsem po-
pisoval MLA-B, protože nechtěli věřit, že můj signál generuje magne-
tická smyčková anténa. Podobně, jako je tomu u MLA-C, také MLA-B
zvládne dvě pásma (160 a 80 m), ale pouze na 80 m je to „Big“.
Na pásmu 160 m se na ni dá také pracovat. Zcela určitě je lepší než
MLA-T, ale je to už jen kompromisní anténa, které se 80 m dipólu
ve výšce 40 m a v dobrém QTH opravdu nevyrovná. Připomeňme si
motto této knihy a nesrovnávejme nesrovnatelné.

Řešení MLA-B není pouhé malé odbočení od původní konstrukce
MLA-BUH. Prokřížení dvou čtvercových smyček je řešeno úplně jinak,
než je vyřešil Mirek OK2BUH. Právě díky požadavku na rozebiratel-
nost antény až do základních stran čtverců vznikl nápad zkonstru-
ovat MLA podle modelu na obrázku 2.28 a 2.29. Ani tato varianta
antény ale nemá prozatím pro nezájem trhu pokračování.

U MLA-B byly vyzkoušeny dvě varianty buzení. Konstrukčně je
typ b) o něco složitější než typ a), uživatelsky je ale typ b) výhod-
nější. Co z toho vyplývá, viz níže.
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a) Buzení MLA proudovou magnetickou vazbou – toroid8, což je
poměrně jednoduchá varianta buzení antény. Typ a) není příliš
vhodný pro anténu, která bude měnit svou polohu, s výjim-
kou umístění na identickém místě na střeše téhož konkrétního
automobilu. Do kmitočtu 3,5 MHz je řešení b) dobře použi-
telné a pro MLA-B zcela vyhoví dostupný velký nacvakávací
toroidní filtr, typ8 s několika závity budicí cívky. Ztráta v ma-
teriálu je na těchto kmitočtech akceptovatelná. Po objevení
metody přizpůsobení lambda článkem se původní buzení toro-
idem u MLA-B nepoužívá.

b) Buzení MLA lambda článkem7, obrázek 1.25, 2.34. Toto kon-
strukčně jednoduché provedení vazby s dobrým rozsahem vari-
ability a rozsahu impedančního přizpůsobení je prakticky bez-
ztrátové a je vhodné pro umístění na téměř libovolném místě.
Přizpůsobení MLA-B v podstatě nevyžaduje speciální přístro-
jové vybavení a anténu lze nastavit i s pouhým ČSV-metrem.

8 Typ ZCAT 3035-1330
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2.6 Geneze MLA-ER
Příklad zcela neobvyklého provedení magnetické smyčkové je patrný
z obrázku 2.41. Samotné provedení těchto dvou MLA může sice opráv-
něně vyvolávat shovívavý úsměv na tváři, ale možná jen do doby,
než doplním informaci faktem, že právě tyto obrázky byly inspi-
rací k napsání diplomové práce na VŠB-TUO [3] a návazně pak
vedly k udělení [UV (V.) strana 167]. Nebýt těchto dílčích kroků,
které právě zmiňuji, pravděpodobně by nevznikl ani zajímavý de-
sign MLA-ER, který posouvá oblast anténní techniky MLA zásadním
způsobem vpřed.

Obrázek 2.41: Prototyp MLA-ER.

Jak jsem uváděl v jednom dílu seriálu o MLA [27], jednou z nezane-
dbatelných nevýhod magnetických smyčkových antén je jejich řádově
vyšší cena. Právě díky nápadu z obrázku 2.41, který se vyvíjel a zrál,
viz obrázek 2.43 a 2.44 se zrodila myšlenka na anténu MLA-A. Její po-
pis byl publikován v časopisu PE-AR [28] a OQI 93 [29] a [30]. Teprve
další vývoj a zdokonalení MLA-A přinesl koncepci MLA-ER, koncepce,
která dnes požívá evropskou průmyslovou designovou ochranu a byl
na ni také udělen český národní UV [(XIII.) strana 167]. Jsem si jist
tím, že právě tato nebo podobná technická koncepce magnetických
smyčkových antén vytvoří potřebný předpoklad pro jejich reinkar-
naci a jejich plnou akceptaci v HAM komunitě. V řádově větším
měřítku, než tomu bylo dosud. Koncepce MLA-ER bourá cenové bari-
éry reálné zhotovitelnosti MLA. Tak levnou, a tak dobře fungující KV
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anténu, jako je MLA-ER asi žádným jiným způsobem nevyrobíme.
Jak fungují dobře udělané MLA, o tom přinášíme několik referencí
a svědectví v kapitole 3.

Obrázek 2.42: Příklad MLA-BMIS.

Obrázek 2.43: Příklad „polystyrén“ MLA-BMIS.

Jednoduchá filozofie MLA-ER je jasně patrná z obrázku 2.45 a 2.46.
Verbálně ji lze shrnout asi takto: v kvazi LC obvodu magnetické
smyčkové antény této koncepce zcela chybí (jako diskrétní sou-
částka) rezonanční kondenzátor dimenzovaný na vysoké napětí, pro-
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Obrázek 2.44: Příklad MLA-A, detail [31], [32] a [33].

tože potřebnou kapacitu vytváří vhodné uspořádání rezonující an-
ténní smyčky. Jakou představuje ekonomickou úsporu markantní
zjednodušení konstrukce antény (v důsledku i snížení její váhy) je
zřejmé. Jaké tato koncepce přináší další výhody (zvýšení Q - po-
tažmo zvýšení relativního zisku MLA), o tom je podrobně referováno
na straně 46. Virtuální rezonanční kondenzátor nemá žádné přívody,
sběrače, přechodový odpor. Nebýt dřívějších poznatků v oblasti bu-
zení a přizpůsobení LC smyčky, které je popsáno v [UV (V.), strana
167], jehož základní filozofii nelze oddělit od zcela nemožného pro-
vedení magnetické smyčkové antény z obrázku 2.41, bylo by řešení
MLA-ER těžko řešitelné (přesněji řečeno, hůře řešitelné).

Koncepce MLA-ER není univerzálním řešením magnetické smyč-
kové antény. Je jasné, že i nadále budou existovat i jiné koncepce
a jiná konstrukční provedení MLA, bez nichž se v oblasti MLA nelze
obejít. Jednodušší, levnější a na prostor stejně nenáročnou anténu
pro jedno použití lze vylepšit asi stěží. Nebýt zkušenosti s hliníko-
vou fólií magnetické smyčkové antény z obrázku 2.41, stěží by mne
napadlo hledat řešení MLA v trubkách používaných pro podlahové
topení PEXAL, kde tloušťka Al trubky je pouhých 0,3 mm (obrázek
2.46). Možné varianty MLA-ER jsou uvedeny na obrázku 2.47.
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Obrázek 2.45: Situační schéma MLA-ER.

Obrázek 2.46: MLA-ER - jednoduchá filozofie
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Obrázek 2.47: Příklady MLA-ER.
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2.7 Geneze MLA-4B MLA-6B a dalších
modelů

Počítačová simulace Akiho Kogure - JG1UNE jasně prokázala, že ne-
čekaně úspěšná MLA-M nemůže být královnou magnetických smyč-
kových antén. Zjištění, která v PC simulacích analyzoval JG1UNE,
potvrdila naše neblahá tušení, že nic není zadarmo a způsob, jímž
se podařilo vyřešit „všepásmovost“ a použitenost MLA-M v celém
rozsahu radioamatérských pásem na KV, je řešení vtipné, leč kom-
promisní. Zkrat jednoho závitu na dvouzávitové MLA-M způsobuje
snížení Q antény, a tím, jak jsem si mnohem později matematicky
odvodil (1.26) i ne zcela optimální fungování v nejvyšším segmentu
KV pásem (14 MHz až 28 MHz). Nějakou přednost MLA-M asi mít
musí, protože v opačném případě by se během dvou let tak velký
počet MLA-M zřejmě neprodal. Důvody, proč se tak děje, lze vcelku
dobře pochopit z kapitoly 3, zkušenosti s MLA v praxi, kde se k MLA-M
vyjadřují nezávislí hodnotitelé.

Měřením a porovnáním lze jednoznačně potvrdit závěry JG1UNE,
že MLA-M je dobrá malá kompaktní QRP anténa, která v sobě spo-
juje několik vlastností a funkcí, které jiné konkurenční antény ne-
mají. Není to ale „královská MLA“ fungující na optimu teoreticky
vypočtených možností.

Toto byl hlavní důvod a motiv, proč jsem se už s několikale-
tými praktickým zkušenostmi v oboru návrhu MLA pustil do tech-
nického vylepšování úspěšné MLA-M. Měření, která následovala po
zhotovení prototypů MLA-4B a MLA-6B potvrdila teoretické závěry
JG1UNE. MLA-M v sobě skrývá rezervu a možnost získat z podobného
typu antény pár dB navíc. Stačí víceméně odstranit zkrat, jímž si
u MLA-M pomáháme k dosažení fyzikálně nemožného (obrázek 2.49).

MLA-4B (Four Bands), obrázek 2.48, je dvouzávitová magne-
tická smyčková anténa, která funguje od 3,5 do 14 MHz. Na pásmu
3,5 MHz podobně jako MLA-M, je k rezonanci přiváděna pomocnou
pevnou paralelní kapacitou připínanou vnějším jumperem, obdob-
ným jako u MLA-M V.5. Buzení MLA-4B je řešeno osvědčenou Fara-
dayovou budicí smyčkou v prostorovém uspořádání podle [UV (V.),
strana 167]. Není to sice uživatelsky stejně elegantní, jako kapa-
citní vazba u MLA-M (dva kondenzátory), ale funkční účel to splňuje
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Obrázek 2.48: MLA-4B.

stoprocentně. Rozdíly mezi MLA-M a MLA-4B jsou patrné z grafů na
obrázku 2.49 a značně zvýšení vyzářeného výkonu po této designové
úpravě se opravdu pozná. Aby nedošlo k nedorozumění, u MLA-4B se
to týká pouze pásma 14 MHz, na nižších pásmech pracuje i MLA-M se
dvěma nezkratovanými závity. Mechanické provedení antény MLA-4B
je blízké designu MLA-M, jen odpadla proměnná kapacitní vazba,
a tím zmizel jeden knoflík na horní straně skříně. Předností buzení
MLA-4B pomocí FCC je fakt, že pro použití MLA v RX režimu je in-
dukční vazba FCC lepší, než asymetrická kapacitní vazba použitá
u MLA-M. Tento model antény (MLA-4B) se sice prozatím sériově
nevyrábí, ale závěry z testování několika kusů prototypů naznačují,
že MLA-4B je na 14 MHz výrazně lepší, než MLA-M.

MLA-6B (Six Bands), obrázek 2.50, je jednozávitová magnetická
smyčková anténa fungující od 10 MHz do 28 MHz. Buzení MLA-6B je
řešeno stejnou Faradayovou budicí smyčkou v prostorovém uspořá-
dání podle [UV (V.), strana 167], jako u MLA-4B. Zvýšení vyzářeného
výkonu po této konstrukční úpravě MLA-M se opravdu vyplatí. Aby
nedošlo k nedorozumění, u MLA-6B se to týká pásma 14 MHz a výše.
Vnitřní provedení antény MLA-6B je identické s designem MLA-4B,
vnější uspořádání je blízké designu MLA-4B, jen s otočením anténní
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Obrázek 2.49: MLA-M/MLA-4B - průběhy ČSV pro různé kmitočty
a porovnání „zisků“ obou antén.
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smyčky vůči skříni o 90◦. Provoz na všech KV pásmech lze řešit
dvěma anténami (MLA-4B a MLA-6B) nebo přešroubováním mecha-
nicky kompatibilní smyčky (po nutném otevření skříně). Toto pře-
zbrojení trvá cca 3 minuty. V ostatním je vše podobné jako u MLA-4B.

Obrázek 2.50: MLA-6B.
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2.8 n-MLA versus p-MLA
Všechny dosud zmiňované typy MLA v řadě jejich konstrukčních vari-
ant řeší magnetickou smyčkovou anténu s ohledem na její aktivní
funkci (vysílání), kde se s její pasivní funkcí (příjem) počítá jen
tak mimochodem. Ve své podstatě je anténa obousměrný měnič,
který střídavý vysokofrekvenční proud mění na elektromagnetické
pole a opačně, elektromagnetické pole mění každá anténa na vyso-
kofrekvenční proud. Zcela jiná otázka přitom je, zda každá vysílací
anténa funguje dobře i jako anténa přijímací a opačně, zda každá
dobrá RX anténa je použitelná i jako anténa vysílací. Pro ilustraci
a lepší pochopení tohoto argumentu: představme si například anténu
typu beverage použitou na vysílání. Zejména u magnetických smyč-
kových antén se s tímto teoretickým problémem setkáváme, protože
není MLA jako MLA, třebaže na první pohled vypadají skoro stejně.

K jejich rozlišení budeme pro tento účel dále používat také tvar
p-MLA pro „pravou“ MLA a n-MLA pro „nepravou MLA“ [17]. Tato
n-MLA, která je konstrukčně jednodušší, nemá složku elektrického
pole zcela potlačenu. Vycházeje z teorie lze říci, že převažujícím
efektem každé elektricky malé MLA je dominantní využívání složky
magnetického pole a) generovaného do éteru, b) z éteru vysátého,
n-MLA ale částečně vnímají i pole elektrické. V režimu příjmu pak je
nevýhodou n-MLA silnější příjem rušivého elektrosmogu. Tento druh
rušení potlačují pravé magnetické smyčkové antény mnohem výraz-
něji, než to dokáže n-MLA. V režimu vysílání není tento efekt p-MLA
sice podstatný, protože elektrickou složku pole si střídavé magne-
tické pole podle Maxwelových rovnic vytvoří dále v prostoru au-
tomaticky. Problémem p-MLA stejné konstrukce (stejných fyzických
rozměrů) bude každopádně nižší zisk, než bychom dosáhli s n-MLA
o stejném průměru smyčky i průměru aktivního vodiče. Charakteris-
tická vlastnost p-MLA (odstínění elektrické složky pole) najde proto
ocenění především při příjmu a v QTH s vysokým prahem rušení
elektrickým smogem. (A také při radiovém zaměřování). Anténa se
pak ale stává konstrukčně trochu komplikovanější.

Malé odbočení k tématu konstrukce. Magnetické smyčkové an-
tény mohou být napájeny (buzeny) různými způsoby, viz obrázek
1.18. Jedním z nejpoužívanějších způsobů napájení je zřejmě in-
dukční vazba pomocným závitem budicí cívky. Výhodou této metody
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je, že takto lze napájet p-MLA i n-MLA, což u jiného velmi rozšířeného
typu napájení pomocí gamma matche je v případě typů p-MLA těžce
proveditelné. Pro napájení a přizpůsobení obou typů MLA se osvěd-
čilo i napájení přes kapacitní děliče podle obrázku 1.18-1,2 a 1.23.
Kapacitní vazba je výhodně použita i v případě komerční MLA-M,
která je popsána podrobně v jiné části této knihy. U TX antén je to
řešení zjednodušující konstrukci MLA, nicméně asymetričnost napá-
jení LC obvodu způsobuje někdy horší potlačení elektrosmogu, než
kdyby byla MLA buzena indukční vazbou.

Přes zmíněnou vyšší složitost: p-MLA lze poměrně snadno vyrobit
z kusu tlustšího koaxiální kabelu, jehož střední vodič tvoří zmíněný
závit cívky LC obvodu, zatímco plášť použitého koaxiálního kabelu
zajišťuje stínění složky elektrického pole. Pozor, plášť kabelu je ne-
zbytné v polovině závitu přerušit, obrázek 1.19 a 1.23. Vyrobíme-li
si ze stejného koaxiálu referenční vzorek n-MLA, záhy zjistíme, že
vysílaný i přijímaný signál je o několik dB slabší, ale zpozorujeme
výrazný rozdíl v potlačení nežádoucího rušení elektrosmogem. Všim-
něme si také, že u n-MLA je typické, že přiblížíme-li ruku ke smyčce,
anténa se rozlaďuje. U p-MLA bývá efekt rozlaďování výrazně nižší.9

Praktické zkušenosti z provozu na pásmech
Měření zisku (ztráty) MLA metodami, které se používají na UKV
a mikrovlnách, ztrácejí v případě použití MLA na KV zcela svůj
smysl. Jediné, co může platit exaktně, je měření přízemní vlny, což
u MLA na KV ztrácí až na výjimky opodstatnění. Ve chvíli, kdy do
procesu měření zapojíme vliv ionosféry, dostáváme se mimo oblast
opakovatelnosti měření a z ryze filozofického pohledu i mimo ob-
last exaktní vědecké metodologie. Jakýkoli výsledek si lze vysvětlit
přesně podle přání experimentátora. Relativně nejpřesnější výsledky
poskytují RBN (reverse beacons), ale ani tato data nejsou úplně vě-
decky exaktní. Je to na druhou stranu ale asi to nejlepší, co máme
k dispozici. Pokud mnoho stovek měření (obrázek 3.15) vyhodno-
tíme vhodným statistickým programem, přiblížíme se možná hodně
blízko k realitě. Jednotlivé pokusy nejsou totiž nic víc, než záznam
mlhavé reality ovlivněné neznámým počtem konstant s neznámými
parametry.

9Důležitá poznámka: částečně lze každou n-MLA vylepšit pro lepší příjem
pomocí FCC.
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Při experimentování s MLA jsem si připomenul dávno zapomenuté
zkušenosti z původního povolání, že ionosférické šíření na KV je děj
velice zvláštní. To, co normálně chápeme jako únik, to se na druhé
anténě v témž okamžiku zpravidla jeví jako zvyšování síly signálu
(tzv. diverzitní příjem). Během několika vteřin se reporty z jednot-
livých antén prohazují, a to i několikrát. Objektivizovat vlastnosti
MLA s přihlédnutím k jejímu cílenému použití pro amatérský provoz
na KV není vůbec jednoduché, ale za výrokem, že MLA je v mnoha
ohledech jiná než každá jiná anténa, si stojím. Nakonec nám zbývá
ještě stručně porovnat „pravou“ a „nepravou“ MLA, které je věno-
váno těchto několik stran. Rozdíl v potlačení rušení neznámého pů-
vodu, které se běžně projevuje jako šum a ruch v pozadí, je u p-MLA
a n-MLA významný a nepřehlédnutelný.
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2.9 Geneze MLA-CB
Po uvedení antény MLA-M na český trh koncem roku 2012 se ozvalo
několik OK, kteří kromě HAM aktivit provozují i CB. Informovali
nás, že MLA-M funguje skvěle i na CB pásmu. Ukázalo se však, že
pro většinu uživatelů CB je cena MLA-M za hranicí akceptovatel-
nosti, protože výhody frekvenčního rozsahu této pokojové minian-
tény, ocení možná držitel OK licence, ale pro CB provoz je zbytečně
širokopásmová. Situace se ale výrazně mění nalezením řešení [(XIII.),
strana 167]. Toto řešení posouvá praktickou vyrobitelnost MLA-CB do
zcela jiné cenové roviny.

Dosud se v CB provozu používají převážně (helical) pendrekové
antény, teleskopické antény, prutové antény (pevné nebo s magnetic-
kých závěsem), robustní pevně montované vertikály, případně i smě-
rovky typu YAGI-Uda nebo HB9CV. V těchto případech se převážně
jedná o antény s vertikální polarizací, která je pro pozemní komuni-
kaci na desetimetrovém CB pásmu výhodnější, nejen pro jejich vše-
směrovost. Pro ionosférické šíření na velké vzdálenosti, které je u CB
provozu okrajové, se výjimečně používají i směrové antény s horizon-
tální polarizací. Pro pozemní komunikaci s protistanicemi vybave-
nými vertikálními anténami nemají ale směrové horizontální antény
tak velký přínos, protože polarizační separace způsobuje ztrátu až 20
dB (laicky řečeno, ztrátu 99 % energie). Na rozdíl od horizontálních
antén potřebuje ale většina vertikálních antén tzv. protiváhu, bez níž
je funkce zejména u zkrácených vertikálů z fyzikálního principu ztrá-
tová. Protiváhu často nahrazuje plechová střecha automobilu. Ta ale
nemá jednoznačně definovanou elektrickou plochu a směrovou cha-
rakteristiku. Ke zvýšení vyzářeného výkonu při dodržení povoleného
výkonu jsou proto často používány základnové antény λ/4, λ/2 nebo
i 5/8λ. Tyto pěti i vícemetrové tyče (často s protiváhami) jsou ne-
přehlédnutelné i z velké dálky. Pokud není záměrem provozovatele
CB radiostanice na sebe upozornit, není zviditelnění provozování CB
vždy šťastným řešením.

Nová MLA-ER (obrázek 2.51), která je v provedení pro CB pojme-
novaná MLA-CB řeší většinu nevýhod současných vertikálních antén
používaných při provozování CB radiostanic. Pro CB pásmo se mag-
netická smyčková anténa objevuje v podobě komerčního produktu
MLA-CB zřejmě jako úplná novinka.
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Obrázek 2.51: MLA-CB.

Pro CB operátory je důležité vědět, že magnetické smyčkové an-
tény nepotřebují ke svému provozu žádnou protiváhu a díky své fyzi-
kální podstatě je možné je používat dokonce i jako pokojovou anténu,
která má podobnou účinnost, jako mají antény typu PRESIDENT,
SIRIO, TORNADO atd. Jednou z mála nevýhod MLA je fakt, že tuto
anténu nelze provozovat se zesilovačem o výkonu větším než 10 W,
kde vedle antény uvnitř místnosti sedí operátor. MLA se v tomto
směru chová podobně jako čočka. S výkonem, který je povolený na
CB pásmech, není ale problém sedět 2 m vedle MLA. Výjimku a jisté
riziko mohou představovat osoby s implantovaným kardiostimuláto-
rem.

Magnetická smyčková anténa MLA-CB bude proto pravděpodobně
novinka pro všechny ty, kterým učaroval provoz na CB pásmech.
Výsledky, které lze dosáhnout pomocí pokojové antény o průměru
půl metru, šokují odborníky a příjemně udivují laiky. Je úsměvné,
že magnetická smyčková anténa se objevuje na CB pásmu půl sto-
letí poté, co se na tomto pásmu legalizoval volný občanský provoz.
Vzhledem k nízké ceně MLA-CB je možné tuto anténu považovat za
technický artefakt, který se na CB pásmech zcela určitě brzy objeví.
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Zkušenosti s anténou
MLA v praxi
názory a reference uživatelů

MLA - M – malá smyčka pro QRP
Carsten Hausdorf, DF2DD

Překlad Jiří Hudeček, úpravy OK2ER [34]

Jako velký příznivec magnetických antén jsem dostal příleži-
tost vyzkoušet anténu MLA-M českého výrobce B Plus TV,
která je laditelná od 80 m až po 10 m. Po jejím reálném otes-
tování v praxi přináším podrobnou informaci o její konstrukci
a fungování.
Magnetické antény jsou výhodné především pro své malé roz-
měry a v důsledku pak pro portable aktivity. S ohledem na svou
velikost (malý rozměr) jsou snadno přenosné a rychle zpro-
voznitelné. Magnetické smyčkové antény sestávají z LC rezo-
nančního obvodu, jinak z cívky a kondenzátoru. Vyzařování
VF-energie vychází z cívky, která by měla být podle možnosti
co možná největší, přičemž obvod musí být výrazně menší než
λ/2, protože jinak by cívka také měla vyzařovací vlastnosti
dipólu. Český výrobce B Plus TV je v radioamatérském světě
nováčkem a v DL je neznámý. Jeho profesionální orientace
leží v oblasti výroby TV vysílačů, transponderů a opakovačů
a profesionálního hardware pro oblast telekomunikací.
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Obrázek 3.1: Montážní skříň s ovládacími prvky
a S0-259 připojení.

Obrázek 3.2: Vnitřek spínacího boxu.

MLA-M (Magnetic Loop Antenna – Multiband) doplňuje pro-
duktové portfolio firmy o vysílací a přijímací anténu užitečnou
také v radioamatérské oblasti. Článek se zaměřuje na princip
fungování MLA-M a jeji užitek a efektivitu.
Konstrukce antény
U MLA-M se jedná o tzv. dvojzávitovou smyčku s průmě-
rem pouze 62 cm, která je pevně připevněna na rozvaděčové
skříni (obrázek 3.1) o rozměrech ca. 22 cm × 9 cm × 18 cm
(š/v/h). Bohužel není řešena jako vodotěsná. Uživatelsky jsou
k dispozici dva otočné knoflíky, jimiž jsou ovládány otočné
kondenzátory, a dále nahoru směřujícím konektorem SO-239
k připojení koaxiálního napáječe k propojení s TRX.
Magnetické anténní systémy nepotřebují žádné radiály, takže
anténa je s malým množstvím úkonů připravena k provozu bě-
hem několika minut. Kvalitu výrobku lze bez připomínek ozna-
čit jako vysokou. Anténní smyčka z Cu trubky je profesionálně
potažena umělou hmotou (nástřik komaxitem) a vytváří velmi
dobrý dojem. Montážní skříňka s otočnými prvky působí ro-
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bustně a důvěryhodně. Tři rozpěrky fixují oba závity smyčky
v jejich pevné posici. Anténa není rozebíratelná (rozmonto-
vatelná), což jistě omezuje (snižuje) její transportabilitu, na
druhé straně to ale zase snižuje ztráty přechodovými odpory
u šroubových a svorkových spojů. Váha antény je pouze 2,6
kg; maximální zatížitelnost je uváděna 10 W. Anténa pokrývá
všechna krátkovlnná pásma od 3,5 MHz až po 28 MHz (80 m
až 10 m).
MLA-M sestává ze dvou závitů Cu trubky. Toto řešení je v ob-
lasti magnetických anténních systémů prozatím velmi neob-
vyklé. U MLA-M je však nezbytné, aby ji bylo moci na pásmu
80 m uvést do rezonance s rozumným poměrem L/C. Žádná
jiná smyčková anténa s podobně malými rozměry, jako má
MLA-M, která je funkční i na 80 m, mi není známa. Princip
anténní smyčky sestávající ze dvou závitů se ale neuplatňuje
na každém radioamatérském pásmu.
V montážní skříni nacházející se pod anténní smyčkou (obrá-
zek 3.2) jsou dva keramické SMD kondenzátory, které jsou na
pásmu 80 m připnuty paralelně k proměnnému kondenzátoru.
Přepnutí se děje manuálně rozepnutím popřípadě sepnutím
jumperů uvnitř skříně. Toto se z počátku zdá jako časově ná-
ročné a komplikované. Protože má montážní skříň rychlouzá-
věry, je přepnutí realizováno během max. 45 sekund. K ote-
vření a uzavření skříně je vhodný velký šroubovák nebo také
kapesní nůž.
Na 80 m pásmu jsou používány oba závity smyčkové spirály,
jumper J1 je otevřený a jumper J2 je zkratován (obrázek 3.3).
V oblasti pásem 7 a 10 MHz jsou rovněž používány oba zá-
vity smyčky – jumper J1 je otevřený a jumper J2 je rovněž
otevřený. Od 14 do 28 MHz je aktivně zapnut pouze jeden zá-
vit smyčky (jumper J1 je sepnutý a jumper J2 je otevřený).
Není-li žádný jumper v poloze ON, anténa pracuje na pásmu
30 m a 40 m.
Charakteristickou a nepříjemnou vlastností MLA je nutnost
stálého přelaďování při změně frekvence. Nejlépe je se nejdříve
naladit na maximální šum (ruch pásma) a pak se s pomocí
ČSV- metru jemně doladit. Tento proces trvá podle mé zku-
šenosti cca 15-30 sekund.
Z výše uvedeného by mělo být zřejmé, že MLA-M může být
chápána jako akceptovatelný kompromis. Bylo přitom myš-
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leno zejména na portable aktivity nebo na možnost existovat
a být QRV za suboptimálních podmínek, např. při zákazech
stavění antén a podobně. Pro MLA-M se jeví jako optimální
využitelnost pro digitální druhy provozu nebo také CW. An-
ténní systém s extrémně vysokým Q má také vysoký přínos při
potlačování případných intermodulačních produktů i potlačení
rušení od silných vysílačů rušících příjem v důsledku blízkosti
pracovního kmitočtu.
Funkční princip
Systém magnetické smyčkové antény využívá primárně mag-
netickou složku komplexního elektromagnetického pole. V pře-
vážné většině případů se magnetická anténa skládá z jednoho
závitu cívky působící jako anténní smyčka, která je paralelně
propojena s jedním laditelným kondenzátorem. Oba kompo-
nenty pak působí jako klasický LC rezonanční obvod s vyso-
kou kvalitou. Čím je menší obvod smyčky v poměru k délce
vlny, tím více převažuje magnetická složka pole oproti elek-
trické. V případě MLA-M je anténní systém uváděn do rezo-
nance dvěma kondenzátory, které mohou být ovládány otoč-
nými knoflíky, nacházejícími se na horní straně skříně.

Tabulka 3.1: Tabulka postavení jumprů podle segmentu radioama-
térských pásem.

Pásmo (MHz) Jumper 1 Jumper 2
3.5 otevřený uzavřený
7 otevřený otevřený
10 otevřený otevřený
14 uzavřený otevřený
18 uzavřený otevřený
21 uzavřený otevřený
24 uzavřený otevřený

Praktické zkušeností s MLA-M (indoor anténa)
Na základě dlouhodobě špatného počasí, se sněhem až do
dubna, jsem testoval MLA-M nejprve výhradně uvnitř popř.
na mém balkóně (obrázek 3.4). Jako TRX sloužil můj Icom
IC-703, který dodává výkon přesně 10 W, a tutíž leží v oblasti
technické kompatibility MLA-M.
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První pokusy jako RX antény se konaly ve večerních hodi-
nách na 80 a 40 m pásmu. Anténa se dala bez problémů nala-
dit oběma otočnými knoflíky, které slouží k nastavení konden-
zátorů. Toto proběhlo nejprve čistě akusticky na maximální
šum. Jemné vyladění jsem provedl následně pomocí ČSV-
analyzátoru MFJ-259B. Dokonce i uvnitř místnosti se dala
anténa nastavit na pásmu 80 m na ČSV max. 1,6 a na pásmu
40 m 1,3, což lze vzhledem k vlivům vnitřního prostředí označit
jako zcela přijatelné. Vlivy od tzv. kapacit rukou jsem nemohl
zaznamenat.

Obrázek 3.3: Volba kmitočtu v závislosti na Jumperu J1 a J2.

Obrázek 3.4: Testovací sestava na balkóně.

Šířka pásma uvnitř intervalu ČSV 2,0 ležela na 80 m pásmu
u 4 kHz; na 40 m pásmu u 7 kHz. Malá šířka pásma in-
dikuje s přihlédnutím k rozměru antény přijatelné Q. Toto je
přínosem především ve vztahu signál/šum. Tak jsem mohl po-
zorovat, že dokonce ve večerních hodinách QRM, zejména na
pásmu 80 m, nepřekračovalo hodnotu 3 S. Tím bylo možné
přijímat také asijské DX-stanice. Evropské stanice byly ne-
zřídka slyšitelné +9 S. TX testy byly provedeny také, ale pro-
běhly prozatím méně úspěšně. (10 W výstupní výkon, anténa
uvnitř a pásmo 80 m). Přesto se mi podařilo navázat během
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půl hodiny čtyři QSO s jihoněmeckými stanicemi, které mi
daly report mezi 53 a 57. Podobné zkušenosti jsem získal ten-
týž večer na pásmu 40 m. Také zde byly v režimu RX slyšitelné
silné signály z EU, které zřetelně ležely nad S9. Na konci ve-
čera se v mém deníku nacházelo ještě šest vnitroněmeckých
QSO z pásma 40 m.

Přinejmenším na pásmu 80 a 40 m se ukazuje, že MLA-M je
velmi dobrá pro RX využití. Je to velmi vhodná anténa pro
SWL. Vzhledem k velikosti antény bylo možné s přijatelnou
silou signálu přijímat EU-stanice i DX-stanice.

Následující ráno jsem testoval anténu MLA-M na klasických
KV pásmech v indoor režimu. Pásmo 20 m bylo již v časných
ranních hodinách otevřené. Slyšel jsem několik VK a ZL s S1
až S2. Od zavolání jsem z mé strany upustil; nebylo by asi
korunováno úspěchem. Jinak to vypadalo ve 12:00 UTC, kdy
byl slyšet bezpočet EU-stanic, které volaly CQ. Skoro na každé
CQ-volání jsem odpověděl a cca 90 % volaných stanic mi od-
povědělo. Tak jsem měl ve svém deníku během 75 minut 23
QSO. I, F, G, EA, EI, YO, YL s reporty mezi S4 až S9.

V průměru jsem dostával reporty S5. Přitom jsem musel kon-
statovat, že malá smyčka podle nasměrování ukázala zřetelně
pozorovatelný směrový účinek. Tak mohla být síla příjmu v ně-
kterých případech otáčením optimalizována až o 2 S. MLA-M
disponuje znatelnou osmičkovou směrovou charakteristikou,
se kterým lze také tlumit rušivé signály. Jako příslušenství si
lze objednat také adaptérovou desku pro montáž MLA-M na
foto stativ. Tato se našroubuje pod skříň a potom se upevní na
stativ. Pak je možné rychlé točení konstrukce v horizontále;
alternativně může být změněna i elevace, což ale při vertikál-
ním uspořádání není nutné.

Praktické zkušenosti ve venkovním prostoru
Při zlepšení počasí jsem měl konečně příležitost otesto-
vat MLA-M venku – pod širým nebem. (obrázek 3.5) uka-
zuje uspořádání (stavbu) antény, u které se anténa na-
cházela přímo na střeše mého auta. Mé pokusy probíhaly
nejdříve mezi 4:30 a 6:30 UTC na 80 a 40 m. Ke zvýšení
atraktivity jsem přitom opětovně využil volačku DAØCOTA
a umístil jsem se v blízkosti zříceniny zámku v Bochumi-
Langendreer s COTA-referenčním číslem WSB-100 a meziná-
rodním WCA-číslem DL-02045. Již po několika CQ-voláních
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Obrázek 3.5: Uspořádání během testu pod širým nebem.

jsem byl zjevně slyšet v celém Německu (DL), jakož i v sou-
sedních zemích. Během velmi krátké doby jsem měl 90 QSO
v mém deníku; z toho ca. 1/6 QSO mimo DL (Německo).

Bohužel u takových COTA-aktivit zbývá vždy velmi málo
času k pobavení se o používaném technickém vybavení. Občas
ale vyvolalo značný údiv pojmenování mé antény (MLA-M),
v návaznosti na TRX IC-703, za použití výstupního výkonu
pouze 10 W. Další testy na 20 m, 15 m a 10 m jsem provedl
ještě tentýž den. Na uvedených pásmech se dala anténa na
základě poněkud vyšší šířky pásma snadněji naladit. V proti-
kladu k provozu na 80 a 40 m jsem zjistit ovlivňování ČSV
rukou. Tak jsem se musel postupně na optimální ČSV přibli-
žovat po krocích. Jestliže je ale anténa doladěna na optimální
ČSV, je možné na pásmech od 20 do 10 m relativně bezsta-
rostně navazovat QSO, vysílat bez přelaďování. Šířka pásma
se zřetelně zvyšuje, zvláště od pásma 30 m. Na 10 m se ne-
musí přes celé pásmo dolaďovat. Na 20 m, 17 m a 15 m se
mi podařily nesčetné kontakty v rámci EU. Mé reporty ležely
nejvíce mezi 55 a 59. Jako zlatý hřeb večera jsem mohl v pozd-
ních večerních hodinách mého testovacího dne udělat dvě W
a VE stanice. Pro použité technické vybavení je to podle mého
mínění pozoruhodný výkon.

Výsledek (závěr)
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Český výrobce B Plus TV uzavírá se svojí MLA-M jednu me-
zeru na trhu tím, že představuje jednu magnetickou anténu
pro QRP provoz, která je od 80 m až po 10 m kompletně
laditelná a je bezkonkurenční. Výkonnost antény je nutné
označit jako dobrou. Anténa je solidní a robustně postavena
a může být na základě svých rozměrů také dobře provozo-
vána jako Indoor anténa. Bohužel není konstruována jako
voděvzdorná, takže nesmí být např. ponechána na campin-
govém stole bez dozoru. MLA-M není jistě žádná zázračná
anténa, představuje ale potřebný kompromis pro každého, kdo
buď nemůže/nesmí si postavit žádnou větší anténu, nebo kdo
jednoduše chce být rychle a bez komplikací QRV, aniž by se
chtěl starat o radiály či jiné protiváhy.

Děkuji Fa.WiMo za poskytnutí testovacího vzorku.

BTV MLA-M – magnetická anténa pro QRP-provoz na
80 m až 10 m

Harald KUHL – DL1ABJ [35]
Překlad Jiří Hudeček, úpravy OK2ER

Magnetické antény zlepšují bezporuchový příjem a umožňují
vysílání z vnitřních prostorů budov, pokud neexistuje možnost
vybudovat vnější antény. Představovaná kompaktní stolní an-
téna MLA-M umožňuje radioamatérský provoz již od amatér-
ského pásma 80 m do 10 m.
Protože mohu jako venkovní anténu provozovat nanejvýš ver-
tikál, používám navíc také i magnetické antény. Z počátku
jsem je využíval hlavně k příjmu pro snížení QRM v pásmu
80 m a 40 m, ale později také k vysílání. Pomáhá mi přitom
mé nadšení pro QRP jakož i záliba CW provozu a digimódech.
Více než 10 W na KV pro celosvětovou radiokomunikaci ne-
potřebuji. Dokonce ani když anténa stojí uvnitř místnosti.
Do takovéto obecné situace zapadá nová magnetická anténa
MLA-M velmi dobře. Je vyvinuta a vyráběna českou firmou
B Plus TV <www. btv. cz>: Anténa je koncipována pro TX
výkon až 10 W a umožňuje KV provoz od 3,5 MHz do 28 MHz.
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Obrázek 3.6: MLA-M (Magnetic Loop Antena – Multiband) je mag-
netická anténa pro vnitřní provoz nebo při dobrém počasí na za-
hradní stůl.

Obrázek 3.7: Měděná smyčka se dvěma závity je uchycena na plas-
tové skříni s 50 Ω anténním konektorem a dvěma otočnými konden-
zátory s knoflíky k naladění frekvence a nastavení výstupní impe-
dance.
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Konstrukce a vybavení
Skříň antény od ABB je výlisek z šedého plastu a slouží
současně jako robustní základna celé antény. Má rozměry
222 mm × 90 mm × 180 mm (šířka × výška × hloubka).
Smyčka s průměrem okolo 600 mm je pevně spojena s ví-
kem skříně. Skládá se z jedné kompaktní dvouzávitové smyčky
z ohnuté Cu trubky (průměr 15 mm), která je povrchově ošet-
řena komaxitovým povlakem. Tři rozpěrky z umělé hmoty fi-
xují oba závity spirály v jejich přesné vzájemné pozici. Vedle
smyčky antény jsou na skříňce dva otočné knoflíky ovláda-
jící dva otočné kondenzátory sloužící k optimálnínu vyladění.
(Frekvence a nízký činitel stojatých vln). U testované antény
(pro tento příspěvek) nebyly na skříni k dispozici žádné stup-
nice, které by při změně kmitočtu nebo pásma usnadnily zno-
vunalezení osvědčených bodů nastavení. Tuto koncovku si na-
konec může každý dodělat sám. Na druhou stranu by to byl
podnět pro další vývoj této antény.
Jako další prvek antény se na horní straně skříně nachází ve-
dle typového štítku anténní konektor SO239 k připojení 50Ω-
koaxiálního kabelu. Teoreticky se dá tento typ konektoru lehce
vyměnit za jiný typ (BNC, N), avšak upevňovací šrouby jsou
uvnitř zajištěny lakem. Že je anténní konektor namontován
na víku skříně má praktický důvod: tak se dá víko snadno
spolu s anténní elektronikou sundat, což je pro přepnutí žáda-
ného segmentu KV pásem nutné.
Na spodní straně skříně chrání čtyři gumové nožky základní
plochu MLA před poškrábáním. U magnetických antén bývá
užitečným zařízením rotátor (zaměření minima rušivých sig-
nálů). Toto zařízení MLA-M nemá. Lze se jím dovybavit, já
používám pro tyto účely tzv. otočnou tabuli, podle výrobce na-
zývaný také otočná deska nebo otočná tabule (otočný kotouč).
Možná varianta tohoto mechanického rotátoru je třeba v na-
bídce IKEA pod označením Snudda (4,99 Euro) z masivního
březového dřeva. Existuje bezpočet jiných variant k otáčení
monitorů nebo TV přístrojů z umělé hmoty od jiných prodejců
(cena 5 až 20 Euro).
Zvláštností MLA-M je doplněk pro neobvyklou montáž magne-
tických antén. Využívá se přitom stabilní fotostativ se sklop-
nou hlavou. Na skříňku antény se našroubuje pomocná mon-
tážní deska s redukcí patřící k systému stativu. Takto dovyba-
vená MLA-M se dá bezpečně upevnit na sklopnou hlavu sta-
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tivu a je možné ji kdykoliv jedním úkonem opět sundat. Mon-
táž antény na sklopnou hlavu má tu výhodu, že můžete kom-
pletní anténu točit do libovolné polohy. Nenastavuje se pouze
směr, nýbrž podle potřeby i elevace. V rušeném prostoru umí
pečlivě nasměrovaná magnetická anténa ztlumit lokální elek-
trické signály nebo je alespoň zeslabit. Změnou elevačního
úhlu lze dosáhnout další zlepšení odstupu signálu od šumu
a rušení. S tímto principem jsem se poprvé setkal u středo-
vlnné přijímací antény Kiwa Air-Core Loop Antenna z USA.
Anténní smyčka se dá natáčet do libovolné polohy, aniž by
člověk k tomu potřeboval doplňující stativ se sklopnou hlavou.
Vnitřní uspořádání

Obrázek 3.8: Otočné kondenzátory magnetické antény jsou dimen-
zovány pro QRP- výkon až 10 W.

Protože popsané prvky, to je anténní smyčka, anténní konek-
tor na víku skříně, tvoří kompaktní část, lze tuto část antény
odejmout od spodní části skříně bez obavy, že by mohlo do-
jít k přerušení vnitřního elektrického propojení antény. Jako
nářadí stačí velký šroubovák nebo odpovídajícím způsobem vy-
bavený kapesní nůž.
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Obrázek 3.9: Vnitřní přepínače jumpery mění segmenty pásem (pro-
laditelnou oblast kmitočtů) a připojují paralelní kapacitu pro pásmo
80 m.

Na vnitřní straně víka pouzdra je upevněn plošný spoj s kon-
strukčními prvky. Kromě toho tam je přístup ke dvěma jum-
perům s jejichž pomocí lze předvolit požadovaný pracovní
segment pásem magnetické antény. Výrobce zde rozlišuje tři
módy:
Mód 1: Provoz v pásmu 80 m; oba závity anténní smyčky
jsou aktivní. Zkratem jednoho popsaného drátového můstku
(jumperu) s J2 (pro Jumper 2) je paralelně zapnuta přídavná
kapacita. Na obrázku lze vidět, že je k tomu potřebný malý
šroubovák.
Mód 2: Provoz v pásmu 40 m a 30 m; oba závity anténní
smyčky jsou aktivní, oba můstky jsou otevřeny.
Mód 3: Provoz od pásma 30 m až po 10 m, kdy zkratem
můstku J1 se oba závity anténní smyčky zkratují, takže otočný
kondenzátor nyní „vidí“ už jen jeden závit.
K praxi
Ke zkoušce sloužil můj IC-703, který jsem provozoval s výko-
nem 5 W. Pro přesné měření stojatých vln jsem mezi vysílací
a přijímací zařízení a anténu vložil separátní ČSV-metr. Při
dobrých pracovních podmínkách za dne byla MLA-M nejprve
nasazena na horních pásmech, platil tedy mód 3.
K vyladění se postupuje v principu jako u jiných magnetických
antén, to znamená, hrubé nastavení probíhá nejprve podle
sluchu na pokud možno nejsilnější přijímaný signál. Poté
následuje v provozu vysílání s malým výkonem jemné vyla-
dění na nejmenší ČSV. U MLA-M realizovaný způsob ladění
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dvěma otočnými kondenzátory znám od mého malého MFJ-
anténního tuneru, který někdy používám pro portable provoz.
Po krátkém zaučení se dal nastavit nízký ČSV, přičemž hod-
nota na pásmech 20 m až 10 m při testu byla vždy mezi 1
a 1,2.
Anténa reagovala na pohyby operátora (kapacita ruky);
jakmile se ruka vzdálila od kondenzátoru, hodnota ČSV opět
poněkud stoupla. S rostoucí zkušeností se dají ale nalézt ru-
tinní nastavovací kombinace, u kterých se dojde ke stabilním
výsledkům. Bylo by dobré v budoucnu mít na pouzdru stup-
nici ke snadnému opětovnému nalezení osvědčených pozic. Od
MLA-M V.3 bylo vyřešeno. Pásmo 30 m by mělo být laditelné
podle výrobce v módu 3 i v módu 2, ale mně se to podařilo
jen v posledním. Po delším zkoušení také na ČSV = 1. Toto
se dalo dosáhnout také v pásmu 40 m, ale projevila se zde
opět výrazná citlivost ruky. Tak jsem se na optimální kombi-
naci nastavení obou otočných kondenzátorů přiblížil tak, aby
činitel stojatých vln klesl na žádanou nízkou hodnotu až poté,
když už jsem měl ruku pryč.
Provoz v módu 3 (v pásmu 80 m) byl naproti tomu bezproblé-
mový: MLA-M se dala dobře nastavit a jeví se, že MLA-M je
zde méně citlivá vůči ruce operátora.
Šířka pásma pro jedno nastavení (aniž by bylo potřeba se pře-
ladit), tedy, když ČSV je menší než 1,5), odpovídala přibližně
očekávání: 6 kHz na 80 m, 90 kHz na 40 m, 60 kHz na 20 m.
Pásmo 30 m, 17 m, 15 m, 12 m a 10 m bylo pokryto jedním
nastavením obou otočných kondenzátorů.
S optimálně vyladěnou MLA-M položenou na stole v místnosti
se podařila QSO do všech částí Evropy, Na vyšších pásmech
také se stanicemi v Severní Americe a Japonsku. Je fantas-
tické, že při dobré technice provozu lze i s vnitřními anténami
a při malém výkonu překonat velké vzdálenosti, nejen s pod-
porou počítače a digimódů. Lehce to jde i pomocí telegrafie se
zkušenostmi s CW provozem.
Výsledek (závěr)
Robustní magnetická anténa MLA-M umožňuje amatérský ra-
diový provoz na krátkých vlnách a oslovuje především přátele
QRP provozu, kteří jsou aktivní v CW nebo digimódech. Kon-
cepce ladění dvěma otočnými kondenzátory vyžaduje, jak je
popsáno, počáteční trpělivost a vysokou citlivost prstu. An-
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téna je se svými kompaktními rozměry koncipována primárně
pro vnitřní provoz a nemá ochranu proti dešti, což je nutné
při provozu na balkóně nebo na zahradním stolku vzít v úvahu.
V případě potřeby ochrání MLA-M plastový vak.
Výrobce v současné době vyvíjí další varianty antény, mezi
nimi i jednu s dálkovým laděním. Dále i verzi, která zpřístup-
ňuje pásmo 160 m. Závěrem děkuji firmě BTV za zapůjčení
testovacího vzorku.

cbj@funkamateur.de

MLA-T: magnetická anténa pro 100 W na 160, 80 a 40 m
Harald KUHL – DL1ABJ

Když se na podzim a v zimě otevřou nižší KV pásma a díky
kratším dnům se prodlužují podmínky pro DX spojení, přesu-
nují se radioamatéři na pásmo 80 m, nebo dokonce na 160 m.
Ne všichni ale mají možnost si postavit vhodnou anténu pro
tyto aktivity. V tomto příspěvku představujeme novou magne-
tickou smyčkovou anténu jako možné řešení.
V intravilánu měst jsou překážkou pro radioamatérské aktivity
na spodních KV pásmech dva hlavní problémy:

1. Konvenční drátové antény se pro své rozměry často ne-
dají v městském QTH vůbec postavit. Jako alternativa
pak přicházejí do úvahy zkrácené vertikální zářiče pro
80 m a 160 m, které někdy poskytují docela solidní efekt
a zpřístupní tak k provozním aktivitám i spodní amatér-
ská pásma.

2. Druhý hlavní problém a překážka je v podobě stále narůs-
tajícícho elektronického smogu z vlastního domu nebo od
sousedů. Tímto QRM jsou pravidelně silně postihována
právě nižší KV pásma. Slabé signály pak nemají šanci
být slyšeny. U sebe jsem tento problém vyřešil tím, že
k příjmu používám extrémně úzkopásmovou magnetic-
kou smyčkovou anténu a vertikální zářič používám k vy-
sílání.
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Obrázek 3.10: MLA-T pro 40 m, 80 m a 160 m se hodí pro stanoviště,
na kterých se nedají realizovat dluhé drátové antény.

Obrázek 3.11: Se svými čtyřmi závity je MLA-T všechno jiné než ne-
nápadná anténa. Otázky zvídavých sousedů, jaká poslechová služba
je zde činná, na sebe nenechají dlouho čekat.
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Obrázek 3.12: Úchytná deska se dá našroubovat dolů na skříň. Na
užší straně skříně je možné vidět v poloze ON jumper pro 160 m
pásmo.

Obrázek 3.13: Zvláštností této magnetické antény je její variabilní
impedanční dotažení pomocí Gama Matche.
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Obrázek 3.14: Ve skříni antény otáčí otočným kondenzátorem kro-
kový motor. Paralelně připojitelná přídavná kapacita pro 160 m je
vidět vpravo nahoře. V pásmu 40 m spojuje zkratovací můstek do
zkratu dva střední závity smyčky.

Na 80 m je rádiový provoz s příliš krátkou vertikální anténou
s její délkou něco přes 5 m velmi problematický a na 160 m
je dokonce beznadějný. Rád jsem se proto chopil příležitosti
vyzkoušet novou magnetickou anténu použitelnou k vysílání
na nízkých KV pásmech.

Konstrukce a řešení
MLA-T (Magnetic Loop Antenna-Topbands) je koncipována
pro vysílání a příjem pro kategorii LP do 100 W výkonu v kmi-
točtových segmentech 1 810 kHz až 1 950 kHz, 3 500 kHz až
3 800 kHz a 7 000 kHz až 7 200 kHz. Anténa pochází od čes-
kého výrobce antén B Plus TV a.s., podobně jako jako dřívější
QRP-model MLA-M. (80 m až 10 m; viz FUNKAMATEUR
10/12, s. 1208) Podle výrobce je MLA-T vhodná hlavně pro
portable použití, méně také jako stabilní základnová staniční
anténa. Důvod spočívá mezi jiným v tom, že anténa je v aktu-
álně přepnutém pásmu sice dálkově laditelná (remote tuning)
přes controlbox, pro změnu pásma je však nutné jumpery
(můstky) manuálně přepnout přímo na anténě. Pro častou
změnu pásma by tedy měla být MLA-T lehce přístupná.

Vzhledem k nabízené oblasti kmitočtů je anténa se svým prů-
měrem anténní smyčky přibližně 0,8 m velmi malá. Čtyři zá-
vity z měděných trubek (průměr trubky 23 mm) účinnost MLA
poněkud vylepšují. 10 m stočené Cu trubky spolu s ladicí ka-
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pacitou ve skříni antény ovlivňují ale její hmotnost, která do-
sahuje cca 11 kg. K tomu přibývá ještě váha sloupku našrou-
bovaného pod skříní, který se používá k připevnění antény na
robustní stojan nebo na rotátor.

Zářič a anténní pouzdro jsou podle typu ochrany IP53 před-
určeny pro venkovní použití antény. MLA-T je předpisově
odolná a chráněná před prachem a deštěm, a i měděná trubka
anténní smyčky je potažena práškovým lakováním (komaxit),
které ji chrání proti korozi. Podle údajů výrobce snižuje přímý
déšť účinnost antény. (Stojící voda na víku skříně, kde je mezi
konci smyčky velké vysokofrekvenční napětí, způsobuje značné
ztráty. Pozn. OK2ER). Anténa by měla být proto chráněna
buď doplňující umělohmotnou fólií (PE vakem) nebo přesahu-
jící střechou.

Stanoviště
Instalace a uvedení do provozu. Důležitý je stabilní stativ nebo
podstavec, na který je možné otočnou rámovou anténu na-
montovat. K venkovní montáži je určený krátký sloupek, který
se šroubuje na spodní stranu anténní skříně (pouzdro 245 ×
315 mm), v níž je umístěn motorem ovládaný otočný kon-
denzátor. Alternativně (k venkovní montáži na stožár či sto-
jan) je možné postavit anténu jednoduše na zem nebo na sta-
bilní stůl či židli. Pro provoz s výkonem 100 W by se měl při
volbě QTH dodržet minimální odstup od stěn (min. asi 0,5 m)
a kromě toho je třeba zajistit, aby se v těsné blízkosti aktivní
antény nenacházely žádné osoby.

Propojení mezi anténou a TRXem zajišťuje koaxiální ka-
bel s obvyklou charakteristickou impedancí 50 Ω. Mezi an-
ténou a TRXem je zapojen control box pro dálkové ladění an-
tény, který je k MLA-T dodáván. S ním se dodává i napájecí
adaptér (zástrčka 12 V, 500 mA, která je součástí dodávky
MLA-T). Odpadá tedy dodatečné (obvyklé) řízení motoru ex-
terní jednotkou propojenou s motorem antény zvláštním ka-
belem.

K ladění antény jsou na control boxu dálkového ladění pouze
dvě tlačítka, jimiž lze ovládat motor a otočný kondenzátor
ve skříni antény a otáčet jím do požadovaného směru. Ledky
na horní straně krabičky control boxu slouží ke kontrole její
funkce. Připojí-li se krátký koaxiální kabel od control boxu
k anténnímu vstupu transceiveru (součást dodávky MLA-T),



3. ZKUŠENOSTI S ANTÉNOU MLA V PRAXI 117

je anténa připravena k provozu.

Praxe
Hrubé ladění antény uskutečníme nejdříve v RX režimu podle
sluchu na maximální signál. Pomocí vlastního signálu (nosné)
následuje jemné naladění na minimální ČSV. S ohledem na
snížení nechtěného rušení provozu na pásmu stačí jen 5 W.
Po krátkém seznámení se s funkcí control boxu není dálkové
ladění problém. S ohledem na extrémní selektivitu MLA-T je
nutná korekce (doladění) už po změně pracovního kmitočtu
o několik kHz. Po doladění antény na ČSV 1,0 se zvýší hod-
nota 1,5 už po malé změně kmitočtu: přibližně po 20 kHz na
40 m, 1,5 kHz na 80 m a 1 kHz na 160 m. Protože ladící
motor běží v prvních 3 sekundách pomaleji, lze přesné nala-
dění na ČSV 1,0 nebo 1,1 dosáhnout bezpečně i přes extrémní
selektivitu antény.

Pro první pokusy s MLA-T jsem pro příjem použil anténu při-
pojenou k SDR PERSEUS. Na indikátoru (displeji) spektra
lze dobře pozorovat, jak úzké maximum signálu během ladění
putuje přes pásmo. Také lze vidět vliv okolí na bod rezonance,
když se nějaká osoba (pozor – v RX režimu, ne během vysí-
lání!) přiblíží ke smyčce antény na několik centimetrů. Abych
jako u ostatních magnetických antén, které používám, mini-
malizoval elektrický smog, pokusil jsem se na 40 m pásmu
o zaměření minima rušení. K podivu bezúspěšně! Anténa má
sice prokazatelný směrový účinek při příjmu, se kterým se sta-
nice dají jednoznačně vyzvednout, avšak testovaný exemplář
MLA-T v pásmu 7 MHz fungoval pro rušení jako všesměrová
anténa a při všech směrech natočení antény zachycoval stej-
nou úroveň rušení.

Zcela jinak se anténa chová v pásmu 80 m a 160 m: tam se
dá místní rušení výrazně snížit, prostřednictvím zaměření, jak
bylo očekáváno. Předtím v elektrosmogu skryté signály se díky
potlačení rušení objeví na displeji spektra případně slyšitelně
v reproduktoru.

Vysílání
Anténu jsem připravil pro večerní 80-m-SKED s několika ra-
diotelegrafisty našeho místního amatérského radiového klubu.
Z přenosného stanoviště v jižním Dolním Sasku se mi poda-
řilo s vysílacím výstupním výkonem 100 W navázat prostřed-
nictvím MLA-T i SSB rádiová spojení. Symetricky napájený
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krátký dipól souseda radioamatéra v naší radiopartě měl bez
dalších prokazování a zcela podle očekávání, znatelně lepší vý-
sledky. Pro magnetickou smyčkovou anténu s průměrem 80
cm byly ale tyto první radiové pokusy v SSB módu naprosto
pozoruhodné.
Další pokusy s provozem SSB na 40 m přinesly do deníku rá-
diové spojení s několika portable stanicemi napříč Evropou.
Rádioví partneři se nacházeli převážně v národních parcích
nebo na horách. Tam neměli žádné místní QRM a mohli pak
docela dobře přijímat slabší SSB-signály. Velmi pomohlo, že
jsem mohl vysílat přes MLA-T s výkonem 100 W. Do mé
vlastní přenosné magnetické antény Alexloop (viz FA 10/11,
S.1034f.) mohu totiž vysílat pouze max. výkonem 20 W.
I proto upřednostňuji provoz v CW a digimódu s výstupním
výkonem nepřesahujícím 10 W.
V neposlední řadě je v manuálu k MLA-T konstatování vý-
robce MLA-T, a s tím souhlasím: S výkonem 100 W při po-
užití CW a digitálních módů se dá na 80 m a 160 m přes
magnetickou anténu uskutečnit hodně rádiových spojení; při
dobrých podmínkách a dobrých provozních zkušenostech rov-
něž DX. Na 40 m to platí jistě také, ale tam stačí pro na-
vázání QSO se Severní Amerikou v CW módu někdy i jen
10 W. Často i méně. Že je MLA-T od výrobce primárně na-
vržena pro provoz v CW a digimódech, se pozná mimo jiné
i podle toho, že v pásmu 160 m se proladitelný rozsah pouze
dotkne SSB segmentu 160 m pásma. Dálkové ladění antény
přes koaxiální kabel se ukázalo jako zcela spolehlivé. Někdy se
při měření ukázalo, že i při ladění podle sluchu vychází nako-
nec po změření ČSV na 1,0 nebo 1,1. Pokud by si to umístění
MLA-T vyžadovalo, dá se posunout pro dosažení dokonalého
impedančního přizpůsobení svorka Gamma Matche na smyčce
antény (obrázek 3.13).
Závěr
Jako primární oblast použití MLA-T vidím amatérský rádi-
ový provoz v CW a digimódech v pásmu 80 m. Tam lze jednak
snížit místní elektrické rušení (elektrosmog), na druhé straně
anténa nabízí výkonovou zatížitelnost až do 100 W, což je
často ona potřebná rezerva pro zabezpečení spojení. Pokud se
rádiový provoz přes tuto anténu omezí pouze na toto jedno
pásmo, pozbývá manuální přepínání pásem jumpery význam.
Pak je MLA-T umístitelná na jedno pevné stanoviště jako so-
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lidní stacionární anténa. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti
považuji anténu pro portable provoz jako nepříliš vhodnou.
Dálkové ladění přes koaxiální kabel probíhá ve všech třech pás-
mech rychlosti otáčení motoru velmi precizně a vedlo u testo-
vaného exempláře vždy k úspěchu.

Závěrem děkuji firmě WiMo za zapůjčení testovacího vzorku.

Experimenting with magnetic loop antennas
Gerard Fetter, DL8SEL, gerardf@web.de

In 2004 I moved from a country side house to a flat in a small
city. From that time on pretty much all of my HAM activities
stopped because of the lack of appropriate antennas. I am sure
that many OM’s may be in a similar situation. This was until
September 2012 when a report about a new Magnetic Loop
Antenna was printed in the German Funkamateur.

The report was good and very important, unlike most of the
other commercial Magnetic Loop Antenna available on the
market, the MLA-M as it was called was affordable. I contac-
ted the Czech manufacturer Oldřich (Olda) Burger, OK2ER and
thrnugh a dealer in Germany I received the MLA-M. It was
as described in the report, worked right away. I attached it
to my WSPR transmitter and made a comparison between
a shortened dipole antenna (Buddy-pole) on the balcony and
the MLA-M. Over a number of weeks it becames clear that the
average distance where my signal could be read was 20 % lon-
ger, probably due to the flat radiation compared to the com-
promise dipole. Also signal strength at the far end was at an
average of 2–3 dB stronger with the MLA-M. All told, I was
very satisfied with the result and I was up in the air from
40 m to 10 m.

In June 2014 I had the chance to meet the designer Olda,
OK2ER at the HAM fest in Friedrichshafen. He showed me his
new experimental excitation of the MLA-M with a Faraday Loop
which promised another increase in performance. It took me
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some convincing talk to get him to agree to send me a pro-
totype so I can modify my MLA-M accordingly A couple weeks
after Friedrichshafen I received a box from the Czech Republic
with the Faraday Loop and indeed, the adjustable SWR went
from 1–1,3 to 1–1,01. The bandwidth was smaller but the ad-
justment was much easier and I couldnt measure any returned
power with my instrumentation.

One thing puzzled me: The position of the Faraday Loop was
not the same as OK2ER showed me on his picture. In my shack
the Faraday Loop was half inside the magnetic loop and half
outside. As soon as I tried to put the FL inside the magnetic
loop I couldnt reach a proper SWR. Also the position of the FL
was different from what is described in the books: one would
expect that the best position is oposite to the capacitor. I my
case the best position was close to the capacitor, Fig. 1.

I had no explanation for this behavior and an email exchange
with Olda did not bring a satisfying response. I experimen-
ted with many different position along the magnetic loop and
with angles between the magnetic loop and the FL. After se-
veral hours of test with an antenna analyser AA-170 the best
possible result was the one on the Fig. 2.

Meanwhile OK2ER made further enhancements to his MLA-M.
He developped a new version for 30 m to 10 m with only one
loop and he used the new Faraday Loop coupling. When I rece-
ived this antenna I immediately noticed that the Faraday Loop
was much smal¬ler than the one I was using on my MLA-M
Fig. 3. This lead me to the idea to replace the larger FL of
my MLA-M with a smaller one: the result was amazing. The
SWR was near to perfect, the position of the FL was where it
was expected to be and the coupling was done in a way that
the FL was nearly completely inside the MLA. The position
was so stable and precise that I could replace the flexible atta-
chment of the FL (pipe clip) with cable ties, Fig.4. There was
no need anymore to modify the coupling position if I changed
the frequency. The SWR was perfect, Fig.5 and 6.

Another MLA version from OK2ER was a monoband antenna
for 28 MHz. This antenna was extremely light weight and was
using a gamma match as a coupling, Fig. 7. This construction
was ideal if you use it for only one frequency like WSPR of
JT65-HF: there is no additional loop for coupling and no ex-
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pensive capacitor. The frequency adjustment is done by mo-
ving a small tube placed inside the Magnetic Loop. Brillant
design because of it’s simplicity.
Thanks to the help of Olda OK2ER I found a way to practice
my hobby inside the flat in the city without restrictions. Ex-
perimenting with magnetic loops is fun and a perfect way to
learn.



122

Obrázek 3.15: Nikoli vědecky přesně, ale pro praxi dostatečně vy-
hovující metodou „zprůměrování“ reportů z RBN je patrný rozdíl
mezi indoor MLA a venkovním sedmipásmovým komerčním verti-
kálem. Jedná se o 4 dB, tedy necelé jedno S. Na pásmu 7 MHz byl
průměrný rozdíl u pětkrát většího vzorku reportů necelý 1 dB.
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Smyčkovou magnetickou anténu typu MLA-M jsme měli mož-
nost testovat od září až do listopadu 2014 a zkoušet ji v prak-
tickém CW provozu na všech pásmech, pro které je výrobcem
deklarována. To je 3,5 až 28 MHz, včetně tzv. pásem WARC).
QTH: Loděnice u Berouna, QRA JN79BX. Zařízení: transce-
iver Kenwood TS-850S, výkon 10 W, anténa MLA-M, v okně,
buď severním, nebo západním směrem. Za tři měsíce jsme na-
vázali na MLA-M několik stovek spojení, převážně v běžném
provozu, ale i v několika soutěžích. Amatérskému vysílání se
věnujeme rekreačně. V noci spíme a ve dne bdíme. HI. Pro
takovéto pojetí amatérského vysílání je MLA-M zcela vyho-
vujícím typem antény.
V neděli 5. října jsem v KV PA navázal za 40 minut 10 spo-
jení, což není žádná sláva, ale je nutno mít na paměti, že KV
PA trvá jen 1 hodinu a účastní se ho kolem stovky stanic
s výbavou QRO. Ke zjištění, jak chodí tato MLA, byla velmi
poučná účast v OK/OM DX Contestu 2014. Protože zahra-
niční stanice přímo vyhledávají stanice OK a OM, a to i QRP
se slabším signálem, bylo možné se naladit někam na horní
konec pásma a volat CQ. Navázali jsme v letošním OK/OM
DX Contestu 150 spojení, zpravidla v odpovědi na naši výzvu.
Většinou to byla spojení s Evropou. Na 14 MHz jsme dosaho-
vali kadence až 10 QSO za 10 minut a zavolaly nás i stanice
z asijské části Ruska, z Kazachstánu, Ázerbajdžánu i z USA.
Když se podíváte na ten kroužek s průměrem 60 cm v okně
(obr. 23 v PE-AR nr.12), na výkon 10W, je to opravdu slušné.
I1ATL se ve spojení s námi loučil větou: „My compliments
for ur QRP!“

OK1DVA a OK1PFM Petr Havliš ok1rar@seznam.cz

Magnetická anténa, první dojmy /kráceno/ Se souhlasem au-
tora staženo z webu OK1CJB
Anténa vypadá profesionálně, má dva závity a plastovou kra-
bici. Krabici jsem otevřel, vevnitř je plošný spoj a různé pro-
pojky s měděnými kolíčky o průměru 3 mm. Je tam uveden
i výrobce, je to OK2ER. Propojky byly nastaveny na pásmo
80 m. Není lepší pásmo na experimenty, než 80-ka večer. An-
ténu jsem připojil namísto drátovky a začal poslouchat. Po
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nepatrném doladění dvou točítek na krabici se objevily sta-
nice na pásmu, v síle tak do S8-9. To mě překvapilo, očekával
jsem podstatně menší signál. A to mám FT857-ku nastave-
nou v režimu I, což je vypnutý předzesilovač. Stanice byly
naprosto čitelné a rušení bylo velmi malé. Zkusil jsem s anté-
nou otáčet, jak je směrová. Zdálo se mi, že má dvě maxima,
jedno podstatně větší než druhé. Má i dvě minima, jedno větší
než druhé. Pokud bych chtěl využívat směrovost antény, mu-
sím mít rotátorek v rozsahu 360 stupňů. Nestačí 90 stupňů,
jak by odpovídalo osmičkovému vyzařovacímu diagramu.
Během otáčení jsem si všiml, že místní rušení lze eliminovat
vhodným natočením až na S1. Poslouchal jsem delší dobu
UR5MSF, který volal CQ DX a skutečně dělal stanice z USA.
Ty jsem slyšel, tak S1 až S2, ale slyšel. O jiných DX stani-
cích jsem alespoň věděl. To je proti drátové anténě obrovské
plus, protože můj drát generuje na pásmu 80 m večer rušení,
neodstranitelné, tak, S7 až S8. O nějakém poslechu DX bych
nikdy neuvažoval. Dynamika příjmu byla fantastická, prás-
kání vzdálených bouřek vyhánělo S-metr tak na S3 až S5,
sousední neodrušený výtah cvrlikal S6, šum z pásma S1 až
S2, stanice S1 až S9, Evropa, hlavně německé stanice běžně
S8 až S9. Více jak S9 jsem na S-metru neviděl za celý večer.
S radostí píši tuto první zprávu, magnetická anténa, nejen že
funguje, navíc krásně poslouchá.

Vláďa OK1SVB ok1svb@seznam.cz

Magnetická anténa MLA - M trochu inak

Aj v tomto roku som sa zúčastnil OK QRP závodu v pásme
80 m, práve v deň mojich narodenín. Oproti minulému roku,
keď som dosiahol 15. priečku, som tento rok bol už na 7.
mieste, čo ma potešilo. Tento pretek sa vyhodnocuje - resp.
prvé výsledky sa vyhlásia na tradičnom stretnutí QRP amaté-
rov v Chrudimi, kde som sa tento rok so zdravotných dôvodov
nezúčastnil. Už tradične sa z účastníkov preteku v Chrudimi
losujú výhercovia o zaujímavé ceny. Na mňa sa usmialo šťas-
tie a vyhral som hlavnú cenu a to MLA–M, teda magnetickú
multiband anténu vyrábanú firmou B plus TV v Klimkovicích,
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čo bol fantastický darček k mojim 64. narodeninám. V minu-
losti som články o MLA viacmenej len prebehol očami, moc
ma nezaujímali.

Kamaráti, ktorí boli v Chrudimi, Laco OM5LD, Marian OM3THX,
Alex OM3TY a Milan OM3TBG ma nenechali v štichu, ale anténu
mi priviezli do Trnavy. To bola zase voda na môj experimentá-
torský mlyn. Anténu som po prečítaní manuálu ihneď zmon-
toval, utiahol skrutky, pripojil koaxiál a skúšal. Moje QTH
je na 9. poschodí 13poschodovej budovy. Anténu som položil
vedľa seba, k oknu na stoličku. Po chvíli laborovania s otoč-
nými kondenzátormi som prišiel na systém ladenia bez ČSV
metra. Naladenie som neskôr odskúšal aj s ČSV metrom, ale
s tým istým výsledkom, čo ma potešilo. Žiadny rozdiel som
nezaznamenal ani pri umiestnení antény na balkón.

Po chvíli volania som sa presvedčil, že MLA je svojim spô-
sobom geniálny vynález. Keďže ja verím len tomu, o čom sa
sám presvedčím, nie som zástancom teoretizovania, (hoci som
elektrotechnický inžinier a učiteľ na elektrotechnickej škole)
preto radšej odskúšam a potom sa rozhodnem.

Začal som na 21 MHz, postupne aj na 18 MHz, 14 MHz a
na 10 MHz kde som postup-ne s 5 W, 4 W a 2,5 W uskutoč-
nil zaujímavé spojenia. Milo ma prekvapili QSO so stanicami
USA, (WX, K,) severnej Afriky (EA9), OD5, UA9, UA0 -
4 ,900 km, s vynikajúcimi reportami od 339 po 599. Moje
nadšenie bolo obrovské, predčilo moje očakávanie. Anténu po-
stupne testujem, aj keď moc času nemám, ale za to krátke ob-
dobie som sa presvedčil, že MLA nieje chiméra, ale vynikajúca
anténa hlavne pre tých, ktorí majú problémy s umiestnením
svojej antény na sídliskách ap. Odskúšam ju ešte aj na 7 a
3,5 MHz, svoje skúsenosti uverejním neskôr.

Na QRP stretnutí vo Vrútkach - máj 2013, som túto anténu
verejne prezentoval, kde bol záujem o bližšie informácie, ktoré
som záujemcom poskytol.

Jozef Štefík - OM6TC stefik@stonline.sk
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Po několika letech od publikovaného testu antény MLA-160
[18] jsem měl příležitost vyzkoušel si nový výrobek firmy BTV,
anténu MLA-T. Byl jsem velmi překvapený tím, že je možné
z exteriéru zcela neviditelnou anténou, postavenou na židli
v místnosti v prvním patře rodinného domku, pracovat vcelku
normálně i na 80 m. Dělal jsem na první výzvu EM7 a G3
za 579 a 599. Po mém CQ mi také odpověděla řada reverse
beacons. Na pokojovou anténu jsou to vesměs neuvěřitelné
reporty. Všechna QSO a všechny testy na skimmerech jsem
provozoval s výkonem omezeným na 50 W. To znamená, že
existuje minimálně 3 dB rezerva (LP 100 W), pro případ,
že se anténa umístí někde venku. Jediné co mohu k MLA-T
říci, že pro ty méně šťastné, kteří nemají možnost natáhnout
si pořádnou anténu, je MLA-T opravdu skvělé řešení.

Jirka - OK2RZ kral@printo.cz

Má zkušenost s MLA-M v několika větách. Perfektní přizpů-
sobení. Na všech bandech doslova vysaje výkon z TRX a to bez
nutnosti použití ant. tuneru. Bouřková anténa. Jako vnitřní
anténu ji mohu používat i během bouřky. Referenční anténa.
Velikost mého pozemku mi neumožňuje postavit více antén
najednou vedle sebe, přepínat je a pomocí skimmerů porov-
návat. Díky MLA mám však možnost relativního srovnání
různých antén i při jejich postupném stavění a zkoušení. Ji-
nou dobře přizpůsobenou srovnávací ant. na všechna pásma
si z prostorových důvodů nemohu dovolit.

Milan - OK2BYW ok2byw@centrum.cz

Prvé testy antény som robil v mojom QTH Žilina z osem-
poschodového paneláku z bytu na štvrtom poschodí. Najprv
som s potešením konštatoval, že anténa sa naozaj dá vsta-
vaným tunerom prispôsobiť na všetkých KV pásmach v roz-
sahu 3.5 MHz až 28 MHz. Mám udelenú aj OM licenciu na
prevádzku v pásme 60 m a vyladil som anténu od 5 258 až
do 5 405 kHz. Anténu je teda možné vyladiť na DEVIATICH
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amatérskych pásmach. Pri opatrnom postupnom ladení je na-
ozaj možné anténu naladiť na najhoršie ČSV 1,1. Použité za-
riadenie FT817 výstupný výkon 5 W a odporový ČSV meter
vlastnej konštrukcie.
Podarilo sa mi urobiť viac spojení po EU v pásmach 17
a 20 m. Je šokujúce, že 60 cm slučka medenej trubky uzavretá
v železobetónovej klietke panelového domu dokáže vyproduko-
vať počuteľný signál i s QRP 5 W. Ďalšie testy a samozrejme
aj prevádzka MLA-M prebiehajú (až doteraz) v mojom dru-
hom QTH: Žilina - Budatín. Anténa LW je natiahnutá z výšky
9 m nad zemou do cca 5 m nad zemou. Budova je tehlová
v kombinácii so škvárobetónom. Strecha je z AL plechu. An-
ténu som umiestnil u okna na fotografický stojan. Antény som
porovnával pomocou RBN (siete skimmerov). Pri výkone 5 W
je úroveň EM polí v blízkosti antény v poriadku a nezaregistro-
val som žiadne nepríjemnosti ani zdravotné problémy. (Infor-
mácia OK2ER). Na 12 m som sa zatiaľ dovolal s QRP 5 W
najďalej na J28NC a W1AW/4. Všetko je len otázkou času
a trpezlivosti. Anténa je výborná hlavne pre QRP . Môžem
ju mať na dosah ruky a preladenie na iné pásmo je otázkou
minútky. Keď je jednoducho nemožné postaviť si vonkajšiu an-
ténu, môže to byť jediná a jedinečná možnosť, ako vysielať na
KV pásmach.

Igor - OM3CUG om3cug@pobox.sk OK QRP klub 21 G

Anténu MLA-M jsem si zakoupil v roce 2012. Bydlím v pane-
lovém domě a tak jsem byl zvědav, jak se mně povede. První
zapnutí a vyladění bylo tak trochu zklamáním. Anténa sice šla
dobře vyladit, ale úspěch se nedostavoval. (Nemohl jsem se do-
volat na žádnou stanici. Zkoušel jsem to nejdříve na 80 m, pak
na 30 m a nic. Anténu jsem tedy zkoušel v bytě přemisťovat,
až jsem nakonec zjistil, že nejlepší místo je v předsíni bytu. Je-
likož mám HamShack ve vestavné skříni, anténu jsem umístil
před dveře na židli. Tady jsem tedy už uspěl a pomalu jsem při-
cházel této anténě na chuť. Postupně jsem vyzkoušel všechny
bandy, nejlépe to bylo na 30 m. Po testech MLA-M v Plzni
jsem ji přemístil na chalupu mého syna na Vysočinu. Tam
jsem se dočkal velkého překvapení, neboť s anténou MLA-M
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a výkonem 5 Wattů jsem se dovolal až do USA - nejdříve na
Arizonu a pak na Floridu. Reporty oba za RST 559 !! Dle ma-
nuálu i praxe není problém anténu velice jednoduše vyladit Je
poznat dost velké potlačení všelijakého rušení, které nás ob-
klopuje. Přestože byla vyvinuta další varianta této antény na
výkon (100 W), zůstal jsem u MLA-M. Proč? Baví mě vysí-
lat malým výkonem a pochopitelně modem CW. Provoz SSB
jsem nikdy nepoužil.

73! Vláďa OK1IVU ok1ivu@email.cz

I am using both MLA-M and MLA-T at a complex housing of
a city. It is well known that most dwellers live in a restricted
area here in overoccupied Tokyo.However, we do not want to
give up operating with HF antennas at our veranda. So we
must beg for small but efficient antennas, MLA-M and MLA-T.
Feel very happy to use MLA-T especially on top bands [36].

Aki Kogure, JG1UNE kogure@kcejp.com

I just tested the MLA-M on 80 m send and receive for the
past two days. I was very happy with the results. My JT65
signal was received up to 2 500 km on a regular base with only
0,5 Watt power and the antenna in my living room. Bandwidth
is very small of course but for digimode no problem. For CW
or SSB the antenna need to be close to the operator to readjust
or we need a remote control for the C. This is the first time
I had the chance to work on 80 m and this is new for me.

Gerard DL8SEL - gerardf@web.de

Stručné hodnocení vlastností MLA-M antény

Anténa MLA-M ( <http: // www. btv. cz/ mla-m>) mě ihned
po rozbalení zaujala perfektním řemeslným zpracováním. Po
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připojení do TRXu IC-706 jsem vyzkoušel příjem postupně
na všech HAM KV pásmech a posléze i na KV pásmech letec-
kých. Na rozdíl od mých dřívějších pokusů s HOME MADE
magnetickými anténami byly výstupní úrovně z MLA-M na
všech pásmech odpovídající spíše anténě LW 41 m 8 m GND
nebo vertikálu, což mě velmi mile překvapilo. Například ma-
ják OK0EF na 10134 kHz, který vzhledem k jeho malé vzdá-
lenosti od mého QTH poslouchám výhradně přízemní vlnou,
doma slyším na LW 41 m 519, na vertikál C-Pole 539, na
VKV Discone 529 a na MLA-M pak po nasměrování a dola-
dění dokonce až 559!

Úzkopásmovost antény není tak kritická jako u magnetických
antén z tenkého drátu (typicky ROCKLOOP, <http: // www.
zerobeat. net/ g3ycc/ rock. htm>). Podobné antény mi vždy
ostře ladily, ale ostatní vlastnosti (výstupní úroveň pro příjem,
přizpůsobení, účinnost pro vysílání) nebyly nic moc (týká se
hlavně kmitočtů pod 14 MHz). Přizpůsobení u MLA-M je na
všech pásmech možné 1:1.1 - přesně jak se praví v průvodní
dokumentaci. Ladění dvěma kondenzátory (kmitočet a vazba)
je rychlé a po chvilce cviku se s anténou pracuje velmi dobře.
Lze se dokonce přesně naladit podle příjmu tak, že pak při
vysílání je ČSV ideální (to je vlastnost, kterou u mnoha jiných
laděných antén nenajdete).

Vzhledem ke krátkému času, po který jsem anténu zatím pro-
vozně testoval, nelze učinit nějaký hlubší rozbor - tak snad
jen stručný přehled toho, kam jsem s touto anténou buzenou
5 W umístěnou v hamshacku na stole (podkrovní místnost dře-
vostavby; tedy žádný beton, cihly, tvárnice ani plechová stře-
cha) během testů dovolal: Viz: <http: // ok1dub. cz/ ham/
denik/ search_ mobile. php>

Účinnost pro vysílání se samozřejmě přesně v souladu s tím,
co se o anténě píše v dokumentaci, odvíjí od pracovního pásma
(na 3,5 MHz se mi zatím žádné spojení nepodařilo udělat,
na 7 MHz je to pracné, ale po Evropě se lze celkem dobře
dovolat, na 10 MHz už je Evropa běžně dostupná no a na
vyšších pásmech se to se stoupající frekvencí rychle zlepšuje).

Za těch pár dní testů je pro mě absolutním úspěchem spojení
na 21 MHz s FY5KE (Kourou, 7929 km) na třetí zavolání
a N4AF na první zavolání (obě QSO v CQ WW DX Contestu
- CW část).
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Na závěr snad jen dodám, že jsem během brouzdání po KV
pásmech úplně zapomněl, že poslouchám na „ten 60 cm krou-
žek na stole“ a měl jsem dojem, že mi do rádia stále vede můj
dlouhodrát, který jsem letos v létě trvale „přenechal“ svému
majáku OK0EN (a to nemluvím o čistším příjmu).

Mirek OK1DUB, 30. listopadu 2014 http://ok1dub.cz/ham
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Ilustrační fotografie ke kapitole „Závěrem“
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QTH OK2RZ - HHRR; OK1RI v kontrastu QTH stanice DL8SEL
a jeho anténou MLA-M+
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Ilustrační fotografie ke stránce „Závěrem“
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Autor a spoluatoři (viz kapitola „Zkušenosti s anténou MLA
v praxi“)
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Pro objektivní měření KV antén není QTH v intravilánu a centru
města určitě ideální prostředí. QTH v extravilánu, viz HHRR

OK2RZ, je pro měření KV antén profesionálnější testovací prostor.
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Aki Kogure – JG1UNE se svou XYL Joshi – JE1WTR a ukázka jeho
propagace OK značky v Japonsku.
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Ocenění příspěvku českých radioamatérů k hledání cesty, jak
umožnit práci na KV i ve stísněných podmínkách.
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Magnetic Loop Antenna - MultibandMagnetic Loop Antenna - Multiband

Technické parametry

B PLUS TV a. s., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, Èeská republika
tel.: +420 556 420 360,  fax: +420 556 420 301

e-mail: btv@btv.cz,  http://www.btv.cz

Kmitoètový rozsah

Vstupní impedance

Maximální použitelný výkon

SWR pøi naladìní

Vstupní konektor

Rozmìry antény

Váha antény

Prùmìr smyèky antény

630 x 750 x 180 mm

PL

3,5 - 28 MHz

10 W

1:1; max. 1:1,2

2,6 kg

600 mm

50 Ohm

Magnetická smyèková anténa MLA-M z produkce firmy BTV je výrobek typu "plug and play". Anténa je 
urèena výhradnì pro QRP provoz ve vnitøním prostøedí na všech krátkovlnných radioamatérských pásmech 
vyjma 160 m. Pøestože  prùmìr MLA je pouhých 60 cm, v tomto designu lze i prostorovì minimalizovanou 
anténu MLA-M použít na 8 KV pásmech. Jedná se o pásma: 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24 a 28 MHz.  Anténu je 
možné s výhodou provozovat také na CB pásmech.

Od magnetické smyèkové antény nelze oèekávat stejnou úèinnost pøemìny vysokofrekvenèního proudu na 
vf magnetické pole, jako tomu bývá, napøíklad u pùlvlnného dipólu. Ztráta výkonu se u MLA-M pohybuje 
minimálnì kolem -10 dB, na 3,5 MHz až -15 dB. Anténa MLA-M je akceptovatelným kompromisním øešením 
umožòujícím provozovat radioamatérské hobby nejen pøi vysílání z pøechodného QTH, ale tøeba i z QTH 
v památkovì chránìných mìstských zónách, kde natažení klasické drátové antény není možné. 

MLA-M lze také 
využít pøi provozování digitálních módù nebo� jejich sofistikované protokoly umožòují pøijímat i uchem 
"neslyšitelné signály". 

Ztráta 
"pouhých" 10 dB na pokojové anténì je v porovnání s ostatními vlivy ionosféry zanedbatelná. 

Dokonalé impedanèní pøizpùsobení antény na všech radioamatérských pásmech od 3,5 až do 28 MHz je 
zajištìno prùmyslovì chránìným øešením firmy BTV. Pointa øešení magnetické smyèkové antény s rozšíøenou 
kmitoètovou charakteristikou, spoèívá v tom, že smyèka antény je tvoøena více závity s možností jejich 
zkratování. Neobvyklé ladìní MLA pomocí dvou promìnných kondenzátorù je použito proto, že u desktop 
provedení antény to nepøedstavuje žádnou komplikaci. Zapojení funguje obdobnì jako klasický impedanèní 
pøizpùsobovací èlen - tuner. Výhodou tohoto øešení MLA je fakt, že tímto zapojením je možné dosáhnout 
pøesného vyladìní antény v celém rozsahu KV, kdy hodnoty Ra + jX dosahují vždy velikosti blízké 50 Ohmù 
+/- j0 Ohmù. Toto je u jiných typù zapojení MLA z fyzikálního principu nemožné. Pøepínání spodních a horních 
KV pásem pomocí mechanického jumperu je nejjednodušším øešením. S ohledem na extrémnì nízký 
vyzaøovací odpor magnetické smyèky by totiž jiný zpùsob pøepínání znaènì zhoršil elektrické parametry 
antény.

dvì zaøízení v jednom 
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užiteèné vylepšení MLA-M 



MLA-MMLA-M
Magnetic Loop Antenna - Multiband

Instrukèní manuál

Dìkujeme Vám, že jste si zakoupili anténu MLA-M.
Tento manuál obsahuje dùležité  informace. 
Pøeètìte si je, prosím, pøed použitím antény.

B P L U S T V a . s .
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Technické øešení
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MLA-M

Kmitoètový rozsah

Vstupní impedance

Maximální použitelný výkon

SWR pøi naladìní

Vstupní konektor

Rozmìry antény

Váha antény

Prùmìr smyèky antény

630 x 750 x 180 mm

PL

3,5 - 28 MHz

10 W

1:1; max. 1:1,2

2,6 kg

600 mm

50 Ohm

základní popis
strana 1

MLA-M

Magnetická smyèková anténa MLA-M z produkce firmy BTV je výrobek typu "plug and play". Anténa je 
urèena pro provoz ve vnitøním prostøedí pøi dodržování zásad uvedených v odstavci Bezpeènostní varování. Je 
urèena pro QRP provoz na všech krátkovlnných radioamatérských pásmech vyjma 160 m. Pøestože  prùmìr 
MLA je pouhých 60 cm, v tomto designu lze i prostorovì minimalizovanou anténu MLA-M použít na 8 KV 
pásmech. Jedná se o pásma: 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24 a 28 MHz.

Od magnetické smyèkové antény nelze oèekávat stejnou úèinnost pøemìny vysokofrekvenèního proudu na 
vf magnetické pole, jako tomu bývá, napøíklad u pùlvlnného dipólu. Ztráta výkonu se u MLA-M pohybuje 
minimálnì kolem -10 dB. Anténa MLA-M je akceptovatelným kompromisním øešením umožòujícím 
provozovat radioamatérské hobby. Nejen pøi vysílání z pøechodného QTH, ale tøeba i z QTH v památkovì 
chránìných mìstských zónách, kde natažení klasické drátové antény není možné.

MLA-M lze ideálnì využít zejména pøi provozování digitálních módù nebo� jejich sofistikované protokoly 
umožòují pøijímat i uchem "neslyšitelné signály". Ztráta "pouhých" 10 dB na pokojové anténì je v porovnání s 
ostatními vlivy ionosféry zanedbatelná.

Dokonalé impedanèní pøizpùsobení antény na všech radioamatérských pásmech od 3,5 až do 28 MHz je 
zajištìno prùmyslovì chránìným øešením firmy BTV. Pointa øešení magnetické smyèkové antény s rozšíøenou 
kmitoètovou charakteristikou, spoèívá v tom, že smyèka antény je tvoøena více závity s možností jejich 
zkratování, jak je znázornìno na obrázku è. 1 až 3. 

Režimy pøepnutí antény: 

1. Režim 3,5 MHz

Smyèka je tvoøena dvìma závity a propojka (jumper) J2 
pøipojující do obvodu paralelní kapacitu je vsunuta, viz. obr. è.1.

2. Režim 7 a 10 MHz 
Smyèka je tvoøena dvìma závity a propojka J2 pøipojující do 
obvodu paralelní kapacitu je vyjmuta, viz. obr. 2.

obr. è. 1

obr. è. 2

J2

J2

J1

J1
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3. Režim 10 až 28 MHz
Smyèka je tvoøena jedním závitem, propojka pøipojující do 
obvodu paralelní kapacitu J2 je vyjmuta a propojka J1 je 
zasunuta, viz. obr. è. 3.

Neobvyklé ladìní MLA pomocí dvou promìnných 
kondenzátorù nepøedstavuje u desktop provedení komplikaci. 
Zapojení funguje obdobnì jako klasický impedanèní 
pøizpùsobovací èlen. Výhodou tohoto øešení MLA, je fakt, že 
tímto zapojením je možné dosáhnout pøesného vyladìní 
antény v celém rozsahu KV, kdy hodnoty Ra + jX dosahují vždy 
velikosti blízké 50 Ohmù +/- j0 Ohmù. Toto je u jiných typù 
zapojení MLA z principu nemožné. U desktop provedení antény 
není komplikací ani pøepínání spodních a horních pásem pomocí 
mechanického jumperu uvnitø skøíòky MLA-M, viz. obrázek è. 4 
až 6. Je tøeba zdùraznit, že bez použití SWR-metru, a to alespoò 
v poèátcích, není pøesné naladìní MLA jednoduché.

14 - 28 MHz

obr. è. 3J2

J1

3,5 MHz 7 a 10 MHz
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Provoz na pásmu 10 MHz lze realizovat jak v režimu dvouzávitové, tak i jednozávitové MLA. Lze doporuèit 
vyzkoušet si obì varianty v praktickém provozu na pásmu. Vlivem zkratu závitu MLA-M a rùzného pomìru L/C 
na každém pásmu, nejsou u MLA  parametry Q shodné v celém rozsahu KV. Bìhem testování antény v ostrém 
provozu na pásmu se ukázalo, že toto øešení je akceptovatelná daò za možnost jednoduše proladit anténu 
ÈSV blízkým 1:1 v celém KV pásmu. Pøi správném naladìní MLA-M od 3,5 až do 28 MHz nepøekraèuje ÈSV 
nikde hodnotu 1:1,1 viz. zmìøené prùbìhy impedanèní charakteristiky antény a její ÈSV na jednotlivých 
pásmech. Typické grafy mìøení parametrù MLA-M pomocí anténního analyzátoru AA-230PRO jsou uvedeny 
na konci tohoto návodu.

Zpùsob použití MLA-M je velmi jednoduchý. Kolíèkovým pøepínaèem nastavíme pro dané pásmo vhodný 
režim provozu antény, viz. obrázek è. 4 až 6. Po propojení MLA-M s TRX koaxiálním kabelem 50 Ohm se v RX 
režimu pokusíme otáèením obou kondenzátorù najít na daném pásmu nejsilnìjší ruch nebo signál. Následnì, 
po pøivedení vf energie (max. 10 W) v režimu TX, se pomocí SWR metru snažíme zmìnou pomìru kapacity 
ladicího a vazebního promìnného kondenzátoru nastavit nejnižší SWR. Vzhledem k vysokému Q antény, 
zejména pøi využití konfigurace MLA-M se dvìma závity, obrázek è. 2 a 3, je selektivita antény tak vysoká, že i 
kapacita ruky zpùsobuje "odladìní" z právì nastavené rezonance smyèky. Pro nezasvìcené uživatele MLA je 
vhodné doplnit podstatnou informaci, že horizontální vyzaøovací diagram smyèky kolmé k povrchu Zemì má 
dvì tupá maxima a dvì ostrá minima (osmièkový diagram, viz obr. è. 7). Ostrost minima bude ale velmi 
záviset na okolním prostøedí (vodièe v okolí, i ve stìnách), na typu šíøení signálu a na stavu ionosféry - t.j. na 
úhlu dopadu vln na anténu. MLA se smyèkou kolmou k zemi jsou využívány efektivnì jako antény NVIS 
umožòující pracovat na krátké vzdálenosti odrazem od ionosféry, kde vertikální antény mají úèinnost velmi 
malou. Na obrázku è. 8 je znázornìno vyzaøování magnetické smyèky situované v horizontálním poloze. 
Øešením podle obrázku è. 9, které umožòuje pøípad od pøípadu smyèku naklánìt, získává v praxi nìkolik dB 
navíc.
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PROPOJENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

obr. è. 8

magnetické 
siloèáry

15°

všechny signály jsou
utlumeny o nejménì 10 dB

obr. è. 7 obr. è. 7a obr. è. 8a

obr. è. 9aobr. è. 9
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Dùraznì je tøeba upozornit na bezpeènost použití MLA-M. Pøi experimentování je tøeba dávat pozor na 
popálení vf proudem. Pøi použití pokojové antény MLA-M v obytné místnosti je zakázáno používat 
vìtší výkon než 10 W. Jednak proto, že bìžná elektrická a elektronická zaøízení, která jsou obvykle 
chránìna proti elektrické složce vf pole Faradayovým stínìním, se v blízkosti MLA chovají znaènì 
nevyzpytatelnì a nakonec i proto, že promìnné kondenzátory, které tvoøí pøizpùsobovací obvod antény, 
nesnesou vìtší výkon vzhledem k napì�ovému pøetížení použitých kondenzátorù. 

Bezpeènostní varování

Foto

užiteèné vylepšení MLA-M 
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Kmitoètový rozsah

Vstupní impedance

Maximální použitelný výkon

SWR pøi naladìní

Vstupní konektor MLA

Konektory na skøíòce

Rozmìry antény

Váha antény

Prùmìr smyèky antény

Pomìr d/  na 160m

820 x 1050 x 220 mm (š,v,h)

N

2x PL

1,8 až 1,95 MHz a 3,3 až 4 MHz

100 W

max. 1:1,1

12 kg

800 mm

0,5 %

50 Ohm

Magnetická  smyèková  anténa  (Magnetic  Loop  Antenna  Top Bands) MLA-T, použitelná až do 
výkonu 100 W, je urèena pøevážnì k portable provozu na pásmu 160 m, 80 m a 40 m. Na pásmu 160 m 
je tøeba poèítat se ztrátou cca 3S proti dipólu umístìném ve výši nìkolik desítek metrù, pøièemž ztráta 
bude velmi záviset i na polarizaci pøijímaného signálu. Zkratováním závitu smyèky mechanickou 
propojkou, která je souèástí dodávky, je možné MLA-T provozovat i v pásmu 40 m. Robustní 
konstrukce ètyøzávitové smyèky zajiš�uje i pøi extrémnì malém prùmìru antény, její relativnì dobrou 
úèinnost. Anténa vykazuje uspokojivé výsledky zejména na pásmu 40m a 80 m, pásmo 160 m je 
kompromis mezi minimálním rozmìrem antény a fyzikálnì dosažitelným efektem. Pøepínání pásem 
není øešeno elektronicky (dálkovì), proto MLA-T není ideální typ pevné základnové antény. Ve své 
cenové tøídì rozšiøuje MLA-T sortiment komerèních magnetických smyèkových antén urèených pro 
dvì horní radioamatérská pásma. 

Dálkové ladìní antény v rámci manuálnì pøepnutého pásma zajiš�uje stejnosmìrný motor 
s integrovanou pøevodovkou 1:600 a pulzním øízením otáèek. Každý rozbìh motoru po dobu asi 
3 sekund probíhá s tøínásobnì sníženou rychlostí proti normálnímu bìhu, což usnadòuje pohodlné 
rychlé a pøesné naladìní antény. Smìr ladìní (frekvence UP/DOWN) se provádí dvìma tlaèítky, vše 
ostatní zajiš�uje procesor a firmware.  Orientaèní kontrolu funkce a smìru ladìní zprostøedkovávají tøi 
barevné LED umístìné na ovládací skøíòce. Motor je napájen po koaxiálním kabelu pøes ss výhybku. 
Na vstupní stranì (u TRX) je výhybka umístìna v ovládací skøíòce, na venkovní stranì napájeèe je 
výhybka zabudována pøímo ve skøíni antény. Jako zdroj pro napájení øídící elektroniky a motoru je 
použit bìžný ss adaptér 230V/12V/0,8A, který je souèástí dodávky. Anténa je s ovládací skøíòkou 
propojena koaxiálním kabelem 50 Ohmù. Venkovní konec kabelu je opatøen tìsným konektorem typu 
N, pøipojení druhé strany kabelu k ovládací skøíòce je vyøešeno na KV užívanìjším konektorem typu 
PL. Kabel pro propojení TRX a ovládací skøíòky v délce 2 m (2x PL) je souèástí dodávky.

l
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DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ

Jako indoor anténu lze MLA-T používat s maximálním výkonem 10 W. S výkonem vyšším než 
10 W MLA-T nepoužívejte jako anténu pokojovou! Pøestože negativní  úèinky pùsobení vysoko-
frekvenèního magnetického pole této nízké úrovnì nebyly vìdecky prokázány, vyhnìte se 
dlouhodobé expozici vysokofrekvenèním magnetickým polem antény a pøi použití výkonu 
100 W lze doporuèit minimální vzdálenost operátora od antény alespoò 5 m. Nesahejte na 
anténu, je-li buzena vysokofrekvenèním výkonem. Nehrozí sice zabití, ale nepøíjemné lokální 
popálení vf proudem! Pøi použití  magnetických smyèkových antén mohou nastat komplikace 
i s EMC, protože bìžné typy elektrického stínìní (bez použití feromagnetického materiálu)  
nejsou pro magnetickou složku pole úèinné. Pro osoby, které mají implementován srdeèní 
kardiostimu-látor není anténa MLA-T vhodná. 

Pozor: Vysokofrekvenèní magnetické pole prochází s malým útlumem i zdmi!

Control Box MLA-T 



MLA-TMLA-T
Magnetic Loop Antenna - Top Bands
KV MAGNETICKÁ SMYÈKOVÁ ANTÉNA pro horní pásma
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Instrukèní manuál

Dìkujeme Vám, že jste si zakoupili anténu MLA-T.
Tento manuál obsahuje dùležité  informace. 
Pøeètìte si je, prosím, pøed použitím antény.
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Magnetická smyèková anténa (Magnetic  Loop  Antenna  Top Bands) MLA-T je výrobek typu "plug and play".  
Primárnì je MLA-T urèena pro  pøechodná QTH a je použitelná až do výkonu 100 W*. Sofistikovaná 
konstrukce MLA-T  zajiš�uje relativnì dobrou úèinnost antény i pøi extrémnì malém prùmìru smyèky, kdy na 
pásmu 160 m je pomìr d/   pouze 0,5% vlnové délky, když plnorozmìrné magnetické smyèkové antény 
pro pásmo 160 m mívají prùmìr okolo 4 m. Použitím vícezávitové smyèky z mìdìné trubky vìtšího prùmìru 
bylo docíleno  extrémnì vysoké Q antény, s èímž pøímo souvisí i relativnì vysoký vyzáøený výkon ERP 
(vztaženo k rozmìru antény), který je funkcí proudu procházejícího smyèkou a její velikostí. Dokonalé 
impedanèní pøizpùsobení antény na všech deklarovaných pásmech je øešeno pomocí uživatelsky 

pøestavitelného gama matche, obr.1. Na rozdíl od jiných 
komerènì vyrábìných MLA, které nemají možnost zmìnit 
vstupní impedanci antény, umožòuje laditelný gama match MLA-
T optimalizovat SWR i s ohledem na prostøedí, kde je anténa 
umístìna. 
Anténa MLA-T rozšiøuje segment magnetických smyèkových 
antén urèených pro  radioamatérská pásma 1,8, 3,5 a 7 MHz a 
mùže se stát  øešením pøi hledání možností k provozování 
radioamatérského hobby pøi vysílání z pøechodného QTH. 
Zejména v památkovì chránìných mìstských èástech, senior 
hausech, hausbotech, autocampech, atd, kde je natažení 
klasické drátové antény vylouèené, mùže být MLA jediné 
existující øešení. MLA-T  lze  doporuèit pro provozování 
digitálních modù, které umožòují pøijímat i de facto neslyšitelné 
signály. Ztráta MLA-T je v porovnání s ostatními vlivy podílejícími 
se na šíøení (napøíklad útlum ionosféry) o nìkolik øádù nižší. 
Zejména pøi provozování digitálních modù  je proto ztráta ERP u 
MLA-T málo významná. 
V praktickém provozu na pásmu vykazuje MLA-T dobré výsledky 
zejména na pásmu 80 m. Protože pøepínání pásem není u MLA-T 
vyøešeno dálkovì, ale i s pøihlédnutím k omezené použitelnosti 
antény bìhem deštì, není MLA-T  ideálním typem pevné 
základnové antény. Proti povrchové oxidaci mìdìné trubky je její 
povrch ošetøen speciálním komaxitovým nástøikem.

 

obr. 1
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Technické øešení 

Dálkové ladìní otoèného kondenzátoru antény v rámci pøepnutého pásma zajiš�uje 12 V ss motorek s 
pøevodem 1:600. Pro extrémnì vysokou selektivitu antény (typicky nìkolik kHz) však ani tento zjemnìný 
pøevod není dostateèný. Další snížení otáèek motoru bez ztráty jeho hnací síly se proto øeší cestou PWM. 
(Øízení otáèek motoru stejnosmìrnými impulzy s promìnnou støídou). Každý rozbìh motoru MLA-T po dobu 3 
sekund probíhá s ještì dále sníženou rychlostí otáèek proti normálnímu bìhu, což usnadòuje pohodlné rychlé 
a pøesné naladìní antény. Smìr ladìní (frekvence UP/DOWN) se provádí dvìma tlaèítky, vše ostatní zajiš�uje 
procesor a firmware ovládací elektroniky. Orientaèní kontrolu funkce a smìru ladìní zprostøedkovávají 3 ks 
barevných LED umístìných na horní èásti ovládací skøíòky. Motor je napájen po koaxiálním kabelu pøes ss 
výhybku, èímž odpadá obvyklé propojení antény s ovládací skøíòkou dalším kabelem. Jako zdroj pro napájení 
øídící elektroniky a motoru je použitý bìžný ss adaptér 220V/12V/1A, který je souèástí dodávky MLA-T. 
Anténa je s ovládací skøíòkou propojena pouze  koaxiálním kabelem 50 Ohmù.  Venkovní konec kabelu je 
opatøen tìsným konektorem typu N, pro pøipojení jeho druhé strany k ovládací skøíòce je použit na KV 
užívanìjší konektor typu PL. Kabel pro propojení TRX a ovládací skøíòky v délce 2 m (2x PL) je souèástí 
dodávky.
Pøestože krytí antény MLA-T mimo dobu provozu splòuje normu IP 53, její použití na pøímém dešti výraznì 
snižuje její úèinnost. Bìhem deštì je možné MLA-T provozovat pouze v ochranném pytli z PVC nebo pod 
pøístøeškem. Z tìchto dùvodù je obtížné MLA-T definovat jako základnovou venkovní anténu. 
Pøepínání pásem se u MLA-T provádí  ruènì pomocí mechanických jumperù pøístupných vnì skøíòky, obr. 2 a 
3. Celá operace pøepnutí z pásma na pásmo trvá nejvýše nìkolik desítek sekund. Dálkové ladìní antény už v 
rámci ruènì pøepnutého pásma zajiš�uje dálkovì ovládaný motorek. Je nutno zdùraznit, že bez použití 
SWR-metru, který bývá nedílnou souèástí dnešních TRXs, je pøesné naladìní MLA-T témìø nemožné. 
Zafixujme si informaci, že pøesné naladìní magnetické smyèkové antény do rezonance je dùležitou fyzikální 
podmínkou jejího efektivního fungování. U MLA-T to s ohledem na její  extrémní selektivitu platí o to více. 
Vysílat jen nìkolik kHz od rezonanèní frekvence znamená ztrátu 2S! Vlivem rùzného pomìru L/C na každém 
provozovaném pásmu a i vlivem zkratu závitù na pásmu 7 MHz  nejsou hodnoty Q na všech pásmech stejné. S 
tímto faktem souvisí bezprostøednì i problém pøekroèení mezního napìtí na VN kondenzátorech, viz *). 

l
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Režimy mechanického (manuálního) pøepnutí antény jsou tøi. 

Ad 1 - režim 1,8  MHz
Vnìjší propojka pøipojující do obvodu další paralelní kondenzátor, obr. 2 je spojena. Propojka na závitu 
antény, obr. 3 je rozpojena. Gama match je ve své nejdelší (individuálnì optimalizované) délce.

Pøepínání pásem

Po propojení kabeláže a pøipojení napájecího napìtí ovládací skøíòky a po nastavení požadovaného pásma na 
MLA-T (propojky, obr. 2 a 3)  a samozøejmì po pøepnutí TRX na totéž pásmo, nastavíme VF a NF zesílení na 
TRX tak, že je slyšitelný šum. V RX režimu transceiveru stiskneme  a pøidržíme na ovládací skøíòce MLA-T 
jedno z tlaèítek UP/DWN a èekáme, až se ve sluchátkách objeví krátce trvající peak ruchu pásma nebo jiného 
užiteèného signálu. Trvá to velmi krátce a bude potøebné se vrátit, nebo pokraèovat a nechat otoèit 
kondenzátor o 180 stupòù. Vrácení provedeme stiskem druhého tlaèítka UP/DWN, další otoèení o 180 stupòù 
pouhým pøidržením tlaèítka. Na nìkolik pokusù bychom se mìli strefit nebo témìø strefit na nejsilnìjší ruch 

obr. 2 obr. 3

obr. 4
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Ad 2   režim 3,5 MHz  
Vnìjší propojka obr. 2  je rozpojena, propojka na závitu antény, obr. 3 
je rozpojena. Gama match je ve své nejkratší (individuálnì 
optimalizované) délce.

Ad 3   režim 7 MHz 
Vnìjší propojka obr. 2  je rozpojena, propojka na závitu antény, obr. 3 
je spojena. Gama match je ve své nejkratší (individuálnì 
optimalizované) délce.

Zpùsob použití 

pásma. Po pøedbìžném sluchovém naladìní MLA-T pokraèujeme v 
ladìní v režimu TX.  Po pøivedení vf energie do antény (max. 10W) se 
pokusíme upøesnit pøedbìžné naladìní antény pomocí SWR metru. 
Cílem je dosáhnout nejnižší hodnotu SWR. (Ideálnì 1:1). Vzhledem k 
vysokému Q antény (zejména na pásmu 80 m) se budeme muset 
rychlé ladìní MLA-T chvíli uèit. Po naladìní MLA-T na nejnižší hodnotu 
SWR pøidáme výkon až 100 W. Pozor: Na pásmu 80 m nemusí anténa 
vždy splnit parametr maximálního použitelného výkonu na 100%. 
(Souvisí to s barometrickým tlakem a vlhkostí vzduchu). Pøekroèení v 
dané chvíli použitelného výkonu poznáme podle (reverzibilního) 
prùrazu vzduchového dielektrika. Tato situace je identifikovatelná 
podle skokové zmìny SWR pøi zvyšování výkonu. Je zøejmé, že je 
tøeba pár wattù na výkonu ubrat. 

Pro nezasvìcené uživatele magnetických smyèkových antén je 
vhodné doplnit nìkolik podstatných informaci. Horizontální 
vyzaøovací diagram MLA-T je osmièkový, má tupé maximum a 
vìtšinou i výrazné minimum. To ale platí jen pro svislou polohu antény, 
kdy je rovina smyèky kolmá k povrchu Zemì. Ostrost minima pak 
bude velmi záviset i na okolním prostøedí (pozor na vodièe v okolí, i ve 
stìnách), na typu šíøení signálu, na stavu ionosféry, t.j. na úhlu 
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Jako vnitøní anténu lze MLA-T používat s maximální výkonem 10 W. S výkonem vyšším než 10 W v 
žádném pøípadì nepoužívejte MLA-T jako anténu pokojovou, v jejíž  blízkosti byste chtìli 
absolvovat ètyøiadvacetihodinový závod. Pøi použití výkonu vyššího než cca 10 W je nutné omezit 
expozici vysokofrekvenèním magnetickým polem antény na minimum. Operátor by se pøi použití 
vìtšího výkonu než 10 W nemìl vyskytovat v tìsné blízkosti antény MLA-T. Pozor. 
Vysokofrekvenèní magnetické pole prochází i zdmi! Pøestože vedlejší úèinky pùsobení 
vysokofrekvenèního magnetického pole nebyly dosud vìdecky prokázány,  je nasnadì, že 
dlouhodobý pobyt v tìsné blízkosti aktivní antény vyzaøující vysokofrekvenèní výkon zdravý není. 
Na anténu, je-li buzena vysokofrekvenèním výkonem NESAHEJTE.  Mùže zpùsobit nepøíjemné 
lokální popálení vf proudem! Pøi použití  magnetických smyèkových antén mohou nastat 
komplikace i s EMC, protože bìžné typy elektrického stínìní (bez použití feromagnetického 
materiálu)  nejsou pro magnetickou složku pole úèinné. Netýká se to pouze MLA-T, platí to obecnì 
pro všechny magnetické smyèky. Osoby, které mají implementován srdeèní kardiostimulátor, by 
se k aktivní MLA-T buzené výkonem 100 W nemìly pøibližovat vùbec. 
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dopadu vln na anténu, atd, atd. Vertikální vyzaø ovací diagram, to je pøípad, kdy je rovina smyèky kolmá k 
povrchu Zemì, je patrný z obr.4.  Magnetické smyèkové antény se pøi umístìní v malé výšce nad zemí 
používají ideálnì k typu šíøení NVIS (Near Vertical Incidence Skywave). Právì tato vlastnost MLA 
umožòuje na na TOP KV pásmech  efektivnì pracovat odrazem od ionosféry na krátké vzdálenosti. Týká se to 
pøedevším  komunikace v horských terénech.

Anténa MLA-T byla nastavena jako vnitøní anténa v konkrétním prostøedí a její umístìní v jiném prostøedí 
mùže zmìnit její (Ra + jX) parametry. Optimální poloha sbìraèe gama matche u výrobce je oznaèena 
znaèkami. Horní (èervená) znaèka je pro pásmo 160 m, spodní, pro pásmo 80 m (40 m) je modrá. Doporuèuje 
se toto nastavení zmìnit, pokud by èinitel SWR nebyl blízký hodnotì 1:1. 

Zejména, pokud nepoužijeme k napájení MLA-T koaxiální kabel o pøesné elektrické délce l/2, pak 
pøizpùsobení MLA-T promìnným gama matchem musí být provedeno s velkou peèlivostí. Je tøeba vzít na 
vìdomí, že dobrá hodnota SWR na konci napájeèe neznámé délky ještì nemusí být zárukou dobrého 
fungování magnetické smyèkové antény (myšleno obecnì, netýká se to jen MLA-T). Budeme li chtít z antény 
vytáhnout maximum možného, pak nastavení gama matche MLA-T v konkrétním umístìní antény je tøeba 
provést tak, aby vstupní impedance antény byla blízká hodnotì 50 + 0 jX.  Po mechanické instalaci antény lze 
doporuèit zmìøení obou složek impedance (Ra + jX) vhodným mìøicím pøístrojem pøímo u antény a toto 
zmìnìné nastavení si na anténì poznaèit. Jestliže výstupní impedance na konektoru MLA-T nebude mít pouze 
reálnou složku impedance blízkou hodnotì 50 Ohm, a pokud k napájení nepoužijeme napájeè o elektrické 
délce l/2, pak se velmi zásadnì mùže zhoršit parametr ERP magnetické smyèkové antény, jejíž fyzikálním 
principem fungování je, aby LC smyèkou v rezonanci tekl veškerý reálný proud. To ale funguje pouze pøi 
vyhlazeném napájeèi. Pokud se koaxiální kabel v dùsledku špatného pøizpùsobení MLA stane souèástí LC 
obvodu antény a napájeè se tím stane aktivní souèástí anténního systému, pak se s velkou pravdìpodobností 
zhorší fungování MLA. Nìkdy zcela markantnì! Není-li k dispozici pro první nastavení MLA-T vhodný R+jX 
mìøicí pøístroj, pak lze doporuèit první nastavení antény udìlat s malým výkonem (maximálnì do 10 W) a 
pomocným SWR-metrem co možná nejblíže antény. (U MLA-T vyhoví cca 1 m délky napájeèe). Pokud je 
impedance antény v rezonanci nastavena na 50 + 0 jX, pak už není délka kabelu kritická. Samozøejmì, s 
výjimkou útlumu kabelu jako takového. 

Významnou pøedností MLA-T z produkce BTV je, že  impedanci antény lze jednoduše "dotáhnout" v jejím 
konkrétním umístìní, které se mùže lišit od prostøedí, kde byla anténa továrnì nastavena. Tuto možnost 
vìtšina komerèních MLA nemá, a právì tato "malièkost" mùže být hlavní pøíèinou a dùvodem, proè se názory 
na fungování magnetických smyèkových antén pøípad od pøípadu liší. Dobré magnetické smyèkové antény, 
které respektují fyzikální principy své funkce, fungují skuteènì neuvìøitelnì dobøe. Trvalo nìkolik let, než 
jsme tento opomíjený princip v BTV pochopil. Øada výrobcù MLA k tomuto poznání teprve možná dojde.

Dùležité praktické upozornìní
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  Magnetická smyèková anténa MLA-T byla vyvinuta po marketingovém vyhodnocení  komerèní úspìšnosti 
pokojové MLA-M urèené pro QRP provoz. Opakované poptávky a zájem o dálkovì ladìnou anténu pro TOP 
pásma, použitelnou do výkonu 100 W, byly impulsem a výzvou pro vývoj modelu MLA-T. Støízlivý fyzikální 
pohled na situaci predikuje, že MLA-T, která bude umístìná na stole v pøízemí železobetonového paneláku v 
mìstské sídlištní zástavbì, bude asi tìžce konkurovat dipólu, nataženém ve stejném QTH mezi dvìma 
paneláky a ve výšce nìkolika desítek metrù. Nìkteré vìci urèené pro podobný úèel není možné porovnávat 
takto zjednodušenì. A právì to je dùvod, proè vìøíme, že nová MLA-T si své zákazníky urèitì najde.  

*)  Použití vícezávitové smyèky MLA zhotovené z mìdìné trubky o prùmìru 22 mm zpùsobuje  nárùst Q 
parametru antény, a tím zprostøedkovanì i zvýšení jejího vyzáøeného výkonu (ERP).  Pøi maximálním 
deklarovaném použitelném výkonu 100 W mùže napìtí na kondenzátorech antény dosáhnout hodnot > 20 
kV. Protože  se napì�ová  pevnost vzduchového dielektrika výraznì mìní podle barometrického tlaku a 
vlhkosti vzduchu, mohou nastat situace, kdy maximálnì použitelný výkon mùže být nižší než 100 W. 
Výjimeènì až o 50%. Týká se to pøedevším pásma 80 m, kde je Q antény vlivem pomìru L/C nejvyšší. 

Technické parametry

Kmitoètový rozsah

Vstupní impedance

Max. použitelný výkon

SWR pøi naladìní                     

Konektory na skøíòce           

Vstupní konektor  u MLA 

Rozmìry antény maximální 

Váha antény

Prùmìr smyèky antény 

N

2x PL

1,8 až 1,95 MHz a 3,3 až 4 MHz (7 MHz)

100 W*

max 1:1,1

82 cm x 105 cm x 22 cm  (š; v; h)

cca 10 kg

800 mm

50 Ohm

Závìr

obr. 5

Fotografie

obr. 6
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CB4M je elektronická jednotka pracující na principu pulsnì šíøkové impulsní modulace PWM. Je 
urèena k ovládání rychlosti otáèení stejnosmìrného komutátorového motoru s pøevodovkou, který je 
mechanicky propojen s hlavním kondenzátorem LC obvodu smyèkové antény. Elektronická jednotka 
øízená mikroprocesorem byla optimalizována právì pro specifickou potøebu ladìní MLA. 
Elektronickou cestou zajiš�uje funkci, která se v literatuøe nazývá "rozprostøené ladìní". Øešení 
tohoto problému klasickou mechanickou cestou (využitím speciálních ladicích kondenzátorù) je pro 
civilní potøebu ekonomicky neodùvodnitelné, ale pøi vývoji MLA s dálkovým ladìním se ukázalo, že 
elektronické øešení téhož problému je reálná cesta, jak lze uspokojit i segment trhu, kde se kromì 
technických parametrù výrobku sleduje i jeho cena. 

Control Box pro ladìní magnetických smyèkových antén CB4M 
z produkce BTV je výhodný tím, že pro dálkové ladìní magnetické 
smyèkové antény už není zapotøebí další ovládací kabel, a že se 
pro dva úèely využívá jediný vysokofrekvenèní napájeè. 

CB4M je plastová skøíòka o rozmìru 11 x 9 x 3,5 cm, která je na 
zadní stranì opatøena dvìma panelovými koaxiálními konektory 
PL239 a jedním napájecím konektorem (JACK), viz obr. 1. 
Napájení elektroniky zajiš�uje externí stejnosmìrný stabilizovaný 
"sí�ový adapter" 12 V/1A. (Pøíslušenství antén MLA-T. MLA-B, 
MLA-C, MLA-X). Plus pól napájecího napìtí je pøipojen na 
støedním kolíku JACKU. Na pøedním panelu CB4M jsou dvì 
tlaèítka k ovládání smìru otáèení motoru vpravo/vlevo. Rychlost 
a smìr otáèení motoru (kondenzátoru) indikují dvì LED 

obr. 1

kontrolky. Prostøední kontrolka svým pravidelným blikáním indikuje správnou funkci zaøízení. CB4M 
se propojuje s TRXem prostøednictvím koaxiálního kabelu opatøeného dvìma PL konektory. 
(Pøíslušenství dodávky MLA). Do druhého PL konektrou na zadním panelu CB4M pøipojíme koaxiální 
kabel - pøívod od magnetické smyèkové antény. V pøípadì používání více typù MLA pøepínaných k 
jednomu TRX prostøednictvím anténního pøepínaèe, staèí k ovládání všech MLA pouze jediný Control 
Box.

Control Box CB4M umožòuje po krátkém zácviku velmi rychle a pøesnì naladit MLA na 
požadovanou frekvenci. Pøi bìžném napájení motoru stejnosmìrným napìtím je dosažení stejného 
komfortu ladìní prakticky vylouèeno, a to i pøi regulaci otáèek motoru prostøednictvím zmìny 
napájecího napìtí. Díky PWM  a zejména díky sofistikovanému SW, který byl optimalizován cílenì pro 
motory používané v anténách MLA-T. MLA-B, MLA-C, MLA-X, se rychlost motoru mìní ve ètyøech 
rychlostních stupních i bez použití dalšího pøepínaèe, pouhým èasovým faktorem. V obou polaritách. 
(Smìr otáèení). Vzhledem k tomu, že ladicí kondenzátor nemá dorazy, pak smìr otáèení motoru není 
urèující pro smìr zmìny kmitoètu a neplatí, že tlaèítko 1 znamená zvyšování FRQ a tlaèítko 2 
snižování FRQ. 
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obr. 2

 Po propojení CB4M s TRXem a s anténou a po pøipojení  
napájecího napìtí 12 V bliká støední kontrolka s frekvencí cca 
1 Hz. Pøi stisku levého tlaèítka zaène blikat levá kontrolka,  pøi 
stisku  pravého tlaèítka pravá kontrolka. Funguje-li vše 
správnì, je pøi položení ucha na skøíò antény slyšet krokování 
motoru. Rychlost blikání je pouze orientaèní a proporèní 
indikace, rychlost otáèení motoru není lineární ve vztahu 
k rychlosti blikání indikaèní LED. 

Pøimìøeným natoèením knoflíkù RFgain a AF gain si na 
TRXu nastavíme na požadovaném pásmu slyšitelnou úroveò 

šumu. Pøi protáèení kondenzátoru pomocí spuštìného CB4M se v nìkterém místì otoèení 
kondenzátoru krátkodobì zvýší šum. Peak mùže trvat jen zlomek sekundy. Je tøeba se vrátit, možná 
i nìkolikrát. Pøi nabytí zkušeností to jde nakonec pomìrnì snadno a rychle. Je ale tøeba vzít v úvahu, 
že šíøka pásma dobré MLA je jen nìkolik kHz, ale pøeladìní od Cmin do Cmax pøedstavuje stovky kHz 
až nìkolik MHz. Po sluchovém pøedladìní MLA v RX režimu je vhodné provést zpøesnìní naladìní MLA 
v TX režimu za pomoci SWR metru. Kvalitní MLA bývají tak selektivní, že odladìní se od rezonance 
o pouhých 10 kHz mùže znamenat pokles síly signálu o 1 až 2 S. 

Control Box pro ladìní magnetických smyèkových antén CB4M, nemusí být explicitnì vnímán jako 
pøíslušenství antén  MLA-T, MLA-B, MLA-C, MLA-X a lze ho samozøejmì použít i pro rùzné jiné 
aplikace vhodné pro PWM øízení rychlosti otáèení stejnosmìrných komutátorových motorkù. 
Zùstává nicménì skuteèností, že  CB4M byl vyvíjen pro konkrétní aplikaci a konkrétní motor a pro 
jiné pøípady nemusí Control Box CB4M pracovat v optimálním režimu. 

1. rychlost - vygenerování jediného diskrétního impulzu pøi stisku tlaèítka  < 200 ms.
2. rychlost - generování série impulzù v šíøce (X2) po dobu stlaèení tlaèítka  < 5 sekund
3. rychlost - generování série impulzù v šíøce (X3) po dobu stlaèení tlaèítka  >5 < 10 sekund
4. rychlost - generování série impulzù v šíøce (X4) po dobu stlaèení tlaèítka  > 10 sekund

obr. 3 obr. 4
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Užitné a průmyslové
vzory autorů

Seznam užitných vzorů, které vznikly pod hlavičkou autorů

(I.) BURGER, Oldřich a OTISK, Jiří. Magnetická smyčková an-
téna s rozšířenou kmitočtovou charakteristikou [užitný vzor].
Česká republika. 24450, 2012-26181. Uděleno 22.10.2012.

(II.) BURGER, Oldřich a OTISK, Jiří. Magnetická smyčková an-
téna s rozprostřenou kapacitní vazbou [užitný vzor]. Česká re-
publika. 23430, 2012-25441. Uděleno 20.2.2012.

(III.) ŠPERLÍN, Miroslav a BURGER, Oldřich. Mobilní anténa
[průmyslový vzor]. Česká republika. 35031, 2010-38461. Udě-
leno 3.2.2011.

(IV.) BURGER, Oldřich a OTISK, Jiří. Magnetická smyčková an-
téna [užitný vzor]. Česká republika. 23489, 2012-25440. Udě-
leno 5.3.2012.

(V.) BURGER, Oldřich a OTISK, Jiří a DVORSKÝ, Marek. Mag-
netická smyčková anténa s proměnnou magnetickou vazbou
[užitný vzor]. Česká republika. 26879, 2014-29274. Uděleno
25.2.2014.
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(VI.) BURGER, Oldřich a OTISK, Jiří. Magnetická smyčková an-
téna [evropský průmyslový vzor]. Česká republika. 0013 32019-
0001. Uděleno 7.4.2012.

(VII.) ŠPERLÍN, Miroslav a BURGER, Oldřich. Mobilní anténa
[evropský průmyslový vzor]. Česká republika. 0012 46342-00.
Uděleno 21.12.2010.

(VIII.) BURGER, Oldřich a ŠPERLÍN, Miroslav. Mobilní krátkovlnná
anténa [užitný vzor]. Česká republika. 21655, 2010-23400. Udě-
leno 31.10.2010.

(IX.) BURGER, Oldřich a OTISK, Jiří. Magnetická smyčková an-
téna [užitný vzor]. Česká republika. 19845, 2009-21202. Udě-
leno 14.05.2009.

(X.) BURGER, Oldřich a OTISK, Jiří. Magnetická smyčková an-
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publika. 23571, 2012-25590. Uděleno 07.02.2012.
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24444, 2012-25785. Uděleno 20.03.2012.
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Závěrem

Za firmu BTV, která je fakticky protagonistou a spolutvůrcem obsahu této
knihy, ale i za sebe, bych chtěl veřejně poděkovat přátelům – radioamaté-
rům, kteří nějak významněji ovlivnili cestu tvořivého hledání a optimali-
zace vznikajících variant průmyslově (komerčně) vyráběných MLA.

V první řadě touto cestou děkuji japonskému příteli Aki Kogure –
JG1UNE, za popularizaci českých magnetických antén a firmy BTV v Ja-
ponsku, za jeho pomoc při teoretickém směřování dalšího vývoje MLA a za
podporu tvůrčího entuziazmu; dále Milanu Otiskovi – OK2MMO a jeho bratru
Luďkovi za přímé ovlivňování finálního dizajnu MLA; Jiřímu Otiskovi –
OK2RSK za nápady rady a pomoc při vývoji a testování MLA; Jiřímu Po-
lívkovi – OK1-5037 za pomoc při překládání textů do srozumitelné anglič-
tiny a propagaci produktů BTV ve Friedrichshafenu; Marku Dvorskému –
OK2KQM a Mirku Šperlínovi – OK2BUH za odborné konzultace v oboru anténní
techniky; Slávkovi Zelerovi – OK1TN za bezmeznou trpělivost při nekoneč-
ných úpravách jeho VN kondenzátorů; Petrovi Prause – OK1DPX za nápad
napsat tuto knihu i za konečnou jazykovou korekturu celého textu; Josefu
Novákovi – OK2BK za podporu tohoto šíleného nápadu; Michailovi Šenov-
skému – OK2WMC za přímou pomoc při zajištění jejího tisku; Frantovi Roreč-
kovi – OK2SDX za poskytnutí fotografií ostravské radioamatérské komunity.
Sluší se poděkovat i celé komunitě ostravských radioamatérů, jejichž prota-
gonisté konstruktivní kritikou a nezávislým pohledem na problematiku MLA,
pomáhali oddělovat tvrdou realitu od falešného tvůrčího optimizmu. Děkuji
také všem, kteří svými textovými příspěvky rozšířili kapitolu 3 s názvem
„Zkušenosti s anténou MLA v praxi“. (Jejich značky jsou uvedeny vždy
na konci jejich příspěvku).

Úplně nakonec chci veřejně poděkovat dlouholetému kamarádovi Ji-
římu Královi – OK2RZ za jeho nezastupitelnou a nezištnou pomoc při tes-
tování nových typů MLA. Bez poskytnutí jeho radioamatérského HHRR by
vývoj a ověřování komerčních krátkovlnných anténních systémů v dílnách
BTV a u mne doma (v centru lázeňského města) rozhodně neprobíhal jed-
noduše.

Olda – OK2ER









Propagace sponzorů
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HAM 

TM
Microwapp  HR 10A 
Mikrovlnný transvertor pro  použití v radioamaterském pásmu 3 cm

TMMicrowapp  HR 5A
mikrovlnný transvertor pro použití v radioamatérském pásmu 6 cm

TMMicrowapp  HR 3A
Mikrovlnný transvertor pro  použití v radioamatérském pásmu 9 cm s integrovanou 
FLAT anténou.

Další produkty HAM: 

oscilátor s øídícím krystalem v termostatu - urèen pro transvertory a majáky

klièovací zaøízení pro identifikátory majákù a pøevadìèù

ovládání rotátoru pomocí PC (s využitím programu VUSC) 

T MMicrowapp  ATV 3A
Mikrovlnný vysílaè TV signálù je urèený pro radioamatérské vysílání amatérské 
televize - ATV v kmitoètovém pásmu 10 GHz. Vysílaè tvoøí kompaktní celek s 
integrovanou parabolickou anténou.

T MMicrowapp  HRB10.x
Radiomaják je vysílaè nízkého výkonu s pevnou frekvencí a slouží pøedevším k 
orientaèní kontrole pøijímacích zaøízení, pøípadnì ke sledování podmínek šíøení 
na mikrovlnných pásmech. Radiomaják je urèen pro radioamatérské pásmo 3cm 
(10GHz).

B P L U S T V a . s .

B PLUS TV a. s., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, Èeská republika
tel.: +420 556 420 360,  fax: +420 556 420 301

e-mail: btv@btv.cz,  http://www.btv.cz

Mikrovlnné transvertory jsou konstruovány tak, aby spolupracovaly s bìžnými UHF 
transceivery pro pásmo 70 cm s rozsahem 430 až 440 MHz pøi budícím výkonu 5W. 

výrobní program  zamìøený na radioamatérské mikrovlnné technologievýrobní program  zamìøený na radioamatérské mikrovlnné technologie
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a mnoho dalšího
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1. MMDS a DVB-T 
vysílaèe

1. MMDS a DVB-T 
vysílaèe

mìsta, obce armáda

kalorimetrkalorimetr



Několika slovy o B PLUS TV a.s.
Firma BTV, jak naznačuje i její název, působila v době svého vzniku
převážně v oblasti budování technické infrastruktury pro soukromé pro-
vozovatele televizního vysílání v České republice a na Slovensku. Až do
digitalizace televizního vysílání, tedy dlouhých patnáct let, se firma BTV
mohla pyšnit statutem druhého největšího provozovatele televizních vy-
sílačů v České republice. V tandemu s firmou LOCAL TV PLUS s.r.o.
vytvořila BTV v devadesátých letech první vlnu fungujících lokálních
a regionálních televizních zpravodajských kanálů a byla dokonce i prv-
ním poskytovatelem, který na Moravě zahájil digitální televizní vysílání
DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial).

Kromě permanentních inovačních aktivit v široké oblasti techniky se
firma BTV zabývá zejména výrobou speciálních zařízení a systémů vyvíje-
ných na zakázku převážně pro akademickou sféru, státní instituce, armádu
a policii. Jako vhodný příklad lze uvést mezinárodní EU projekt mobilní
televize v systému DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld), který
byl řešen v gesci Žilinské univerzity a VŠB-TU Ostrava, dále pak mikro-
vlnné měřicí přijímače pro ČTÚ, dva přesné mikrovlnné měřicí přijímače
ALPHASAT pro Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR (obrázek (b),
strana 184), mikrovlnné kamerové trasy dálkového dohledu policie a do-
pravních podniků, komponenty pro radiolokační techniku a mnohé další.

V oblasti podpory HAM radia je možné se s firmou BTV setkat na ně-
kolika frontách. Uživatelé PacketRadia budou určitě firmu BTV znát jako
sponzora nodu OK0POV, ostravští radioamatéři jako sponzora převáděče
OK0BD, mikrovlnaři prostřednictvím mikrovlnných radiomajáků OK0EI (ob-
rázek (c) a (d), strana 184), další pak třeba prostřednictvím transvertoru
HR3A, který zásadním způsobem oživil soutěžní provoz na pásmu 9 cm.
Krátkovlnaři jako donora plaket OK DX Contestu, keramických plaket
CUC atd.

Současné aktivity BTV směřující k radioamatérské komunitě nepřed-
stavují pouze magnetické smyčkové antény popisované v kapitolách 2 a 5.
Přes publicitu doma i ve světě je právě tento segment podnikatelských
aktivit BTV zcela okrajový. Technicky neporovnatelně náročnější je za-
kázka na vývoj a výrobu 3 ks venkovních mikrovlnných majáků a sady
všesměrových ziskových antén s horizontální polarizací objednaná Českým
radioklubem (obrázek (a), strana 184).



(a) Venkovní mikrovlnný maják pro pásma 1,2 GHz, 2,4 GHz,
3,4 GHz, 5,7 GHz a 10 GHz. Všechny syntézy jsou synchronizovány
společnou přesnou referencí 10 MHz se stabilitou kmitočtu 10−9/rok.
Výstupní výkon vysílačů: pásma 1,2–3,4 GHz 10 W, pásmo 5,7 GHz
5 W, pásmo 10 GHz 2 W. Anténní systém je všesměrový s horizon-
tální polarizací. (b) Alphasat. (c) (d) Maják OK0EI.



bezpeènostní uzávìr vodybezpeènostní uzávìr vody

TMVODOSTOP 

Slouží pro prevenci škod pøi havárii vodovodních rozvodù,

zabraòuje únikùm vody, šetøí náklady,

vhodný pro rodinné domy, byty, chaty a chalupy, pro firmy, úøady, školy a další instituce,

èeský výrobek.

havárie vodovodních rozvodù v bytových a nebytových prostorech,

prasklé pøívody vodovodních baterií, sprchy, WC,

prasklé pøívody spotøebièù (myèky, praèky, zásobníky TUV apod.),

protékající toalety,

zapomenuté puštìné kohoutky

a další.

Watershield s. r. o., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, Èeská republika
tel.: +420 777 283 439

e-mail: info@vodostop.cz,  www.vodostop.cz
STOPSTOPVODOVODO

Více se o Vodostopu dozvíte na www.vodo .czstop .

Ochrana systémem Vodostop zahrnuje:



Základní verze Vodostopu se skládá z , který prùbìžnì pøedává 

informace o množství odebrané vody, , která vyhodnocuje pøicházející informace        

a v pøípadì detekce havárie ji signalizuje (akusticky a vizuálnì), a 

, který se v pøípadì havárie na pokyn øídící jednotky uzavøe.

Vodomìr s ventilem se typicky instalují pøímo za fakturaèní vodomìr, dle potøeby mohou být umístìny 

i do vodomìrné šachty. Øídící jednotka v rozvodnici se pak mùže montovat ke vstupním dveøím,            

na vrátnici, do technické místnosti apod. Informaci o havárii lze pøedat na pult centrální ochrany       

èi zaslat SMS pomocí volitelného GSM modulu.

vodomìru s impulsním výstupem

øídící jednotky

kulového ventilu s elektro-

pohonem

Vlastnosti

      chrání nemovitost pøed škodami pøi havárii vodovodních rozvodù

      detekuje dlouhodobé úniky vody (napø. protékající toalety)

nebrání v bìžném provozu nemovitosti

jednoduchá obsluha

jednoduchá instalace, kterou mùže provést Váš instalatér a elektrikáø

      nerezový ventil vhodný pro pitnou vodu

      funkce blokování ochrany pøi oèekávaných velkých odbìrech (napø. napouštìní bazénu)

funkce pro diagnostiku

výstup pro EPS / pult centrální ochrany

      nízká  spotøeba

      závitové provedení pro pøívodní potrubí od velikosti 3/4" do 1"1/2 (DN 20 až DN 40)

      pøírubové provedení od DN 50 výše

     

Volitelnì

      GSM modul pro zaslání varovné SMS

možnost umístìní vodomìru a ventilu (24V) do vodomìrné šachty

      pro dva pøívody (studená a teplá voda)

možnost ochrany pouze v kritickou dobu (noc, víkendy, prázdniny)

      možnost rùzných limitù pro „silný“ a „slabý“ provoz 

verze pro zabezpeèení hydrantù - hlásí jakýkoliv odbìr z požárních rozvodù, ale nezastavuje vodu

úpravy a vývoj na míru

Watershield s. r. o., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, Èeská republika
tel.: +420 777 283 439

e-mail: info@vodostop.cz,  www.vodostop.cz
STOPSTOPVODOVODO

vodomìr DN 20 s impulsním výstupemvodomìr DN 20 s impulsním výstupem kulový ventil DN 50 s pohonemkulový ventil DN 50 s pohonem

elektronická øídící jednotkaelektronická øídící jednotka
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LOCAL TV PLUS, SPOL. S R. O.  
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