MLA-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.
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Popis
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.

Technické parametry
Kmitoètový rozsah

3,5 - 28 MHz

Vstupní impedance

50 Ohm

Maximální použitelný výkon

10 W

SWR pøi naladìní
Vstupní konektor

1:1; max. 1:1,2
PL

Rozmìry antény

630 x 750 x 180 mm

Váha antény

2,6 kg

Prùmìr smyèky antény

600 mm

Technické øešení
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.

J1

J2

obr. è. 1

J1

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

J1

J2

obr. è. 3

7 a 10 MHz

3,5 MHz

obr. è. 5

obr. è. 4

10 - 28 MHz

obr. è. 6
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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.

PROPOJENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
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.
všechny signály jsou
utlumeny o nejménì 10 dB
magnetické
siloèáry

obr. è. 7a

obr. è. 7

obr. è. 9
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obr. è. 8a

obr. è. 9a
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Bezpeènostní varování
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 napìovému pøetížení použitých kondenzátorù.

Foto

užiteèné vylepšení MLA-M
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Protokoly mìøení
obr. è. 10

obr. è. 11
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Protokoly mìøení
obr. è. 12

obr. è. 13
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Protokoly mìøení
obr. è. 14

obr. è. 15
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Protokoly mìøení
obr. è. 16

obr. è. 17
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Protokoly mìøení
obr. è. 18

obr. è. 19
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Protokoly mìøení
obr. è. 20

obr. è. 21
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Protokoly mìøení
obr. è. 22

obr. è. 23
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