
MLA48 HAM meeting JA-OK v Ostravě 17. & 18.9. 2019

Ve dnech 17. a 18. 9.2019 přivítali v Ostravě radioamatéři - příznivci smyčkových antén MLA 
(magnetic loop antenna) – devítičlennou delegaci  japonských radioamatérů z klubu MLA48/JH1YMC 
[1] v čele s prof. Dr. Hiroaki Kogure - JG1UNE (obr.1), autorem řady knih o analýze
elektromagnetického pole [2]. Aki JG1UNE, poskytnutím počítačových modelů blízkého pole MLA
významně obohatil obsah knihy o MLA autorů Burger-Dvorský [6], která se ve své anglické mutaci
stala nepřehlédnutelnou světovou dbornou publikací českých autorů v oblasti anténní techniky. Pro
hosty byl pro vymezených 34 hodin připraven pestrý a přesto vyvážený program.

Po příletu a nezbytném ubytování měli exkurzi v areálu DOV (Science and Technology Centre), pak ve 
firmách B PLUS TV (btv.cz), kde vyrábějí přenosovou radiotechniku, MLA antény a terapeutickou 
elektroniku související s interakcí elektromagnetického pole s živou hmotou. (Magnetoterapie).

Histori těžební techniky a zážitek z fárání do šachty přiblížilo hostům muzeum v Landek park. 
Překrásný výhled i tradiční českou kuchyni okusili v lázních Klimkovice. Jirka Král – OK2RZ, představil a 
předvedl hostům dálkově řízený anténní park HHRR a po dva večery ho poskytl i s techniku svého 
HAM koutku k provozu na pásmu 40 m japonským hostům, kteří měli příležitost komunikovat s 
oboustrannými reporty 59+ i v japonštině, viz záznamy na qrz.com (OL48MLA). Vysílací výkon 3 kW a 
dvě plnorozměrové sfázované YAGI, to je úplně jiná technika než jsou MLA na balkonu panelového 
domu, kterými se skupina MLA48 zabývá.

Na VŠB TU, kde Marek Dvorský působí jako pedagog na katedrře telekomunikační techniky (KTT), 
předvedli japonským hostům superpočítač Salamon. Je to nyní 55. nejvýkonnější počítač na světě, je 
vodou chlazený, má 1008 počítačových jednotek s celkem 76 896 výpočetními jádry a 139,5 TB 
paměti RAM. Řídí ho speciální distribuce Linuxu. Ztrátové teplo je řízeně využito k vyhřívání interiéru 
univerzity. Na VŠB byl uveden do provozu v roce 2015.   

Po oficiálním přijetí a následné prezentaci  VŠB TU v prostorách FEI (fakulta elektroniky a informatiky) 
na připravené PPT prezentaci shrnul JG1UNE krátce historii japonského klubu MLA48 a dokumentoval 
dlouholetou úzkou spolupráci s českými radioamatéry a vzájemné ovlivňování a obohacování se v 
úzkém segmentu magnetických smyčkových antén. Prezentoval konstrukce MLAs postavených a 
ověřených v Japonsku s využitím českého know-how a vlastní publikované tituly od roku 1988, které 
napsal se svou manželkou Yoshie Kogure JE1WTR. Pan Hajime Nakajima JR1OAO ve své prezentaci 
předvedl komerční MLA AlexLoop doplněnou jím osobně vyvinutou jednotkou automatického 
anténního tuneru PAT (Perfect Antenna Tuner). Jedná se o analogové automatické ladění magnetické 
smyčkové antény a její dokonalé přizpůsobení  (podmínka správného fungování MLA) pomocí dvou 
malých servomotorků (obr.2). Popis je zveřejněn v [4]. Anténu se stojanem a elektronikou PAT lze 
složit do malé brašny velikosti notebooku.* Z jeho dílny též pocházejí přeladitelné anténky MLA430 
pro pásmo 70 cm (obr. 3), které byly inspirovány právě informacemi a obrázky z publikace [6] . Na 
anténním analyzátoru MFJ-269 vykazují tyto antény PSV 1,0. Pro PSV 1,2 byla šířka pásma přibližně 
500 kHz. 
V prezentaci bylo na Z-diagramu zobrazeno rozložení průběhu impedance a rozložení blízkého pole 
vypočtené komerčním simulačním programem S-NAP (obr. 4) od JA5KVK. Následně si hosté prohlédli 
výukovou laboratoř na katedře telekomunikací (obr. 5) a vysílací pracoviště radioklubu OK2KQM. 

K propagaci tohoto mezinárodního setkání byla do konce září 2019 v provozu příležitostná stanice 
OL48MLA, kterou pro tento účel zařídil OK2RZ, viz www.qrz.com (OL48MLA) [5]. Na vidozáznamu [5] 
je na 7 MHz operátor Ara JR1MAU pracující z QTH OK2RZ pod značkou OL48MLA. Během dvou večerů 
si provoz z České republiky vyzkoušeli i další členové skupiny MLA48, jmenovitě JR1OAO, JA1UHJ, 
JS1EYR, JJ1QBB, JR1MAU, JL1DHV, JG1UNE, JE1WTR, JG1CCL. 



Ostravským organizátorům se povedla perfektní akce, propagující spolupráci českých a japonských 
radioamatérů. Foto a videodokumentaci celého setkání pořídili: Jarda OK2VLT, Franta OK2SDX, 
Radim OK2-36049 a Robert OK2-36045. Foto níže, autor.
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 Obr. 1 – Prof. Dr. Kogure Hiroaki JG1UNE

  Obr. 2a – Hajime Nakajima JR1OAO předvádí skládací MLA 
AlexLoop PAT s automatickým laděním a přizpůsobením

Obr. 2b – Blokové schéma elektroniky PAT k anténě MLA AlexLoop 



Obr. 3 – MLA430 o průměru asi 6 cm od JR1OAO

Obr. 4 – Simulace impedance v blízkém poli antény na 434 MHz (vlevo) a proudového obložení a 
impedance pro 7 MHz (vpravo) 

Obr. 5 – Výuková laboratoratoř katedry telekomunikací na VŠB a autor knihy [6], Marek Dvorský.
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