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Pomocník při parkování
Řidiči znají nepříjemné parkování v malých garážích. Proto jsem zkonstruoval toto
zařízení, které slouží k usnadnění parkování tím, že na velkém displeji zobrazí vzdálenost mezi vozem a stěnou
v centimetrech. To je mnohem přesnější než zabudované „pípání” které mění intervaly v závislosti na vzdálenosti od
překážky.
Jako mozek celého zařízení je použito Arduino, pro měření vzdálenosti jsem se rozhodl pro ultrazvukový měřič
HC-RS04, také je použit PIR (passive infra red) senzor pro snímání pohybu. To nejdůležitější je veliký kontrastní
displej, který informuje řidiče. Takový displej není jednoduché sehnat a cena také není jeho silnou stránkou. Rozhodl
jsem se tedy jej vyrobit.
Ke konstrukci byla použita vodotěsná plastová krabice (od starého LTE přijímače pro modem). Do této krabice jsem
vyřezal mikrovrtačkou sedm segmentů pro každý digit, překryl je průsvitným plastem z nádoby od kapaliny do ostřikovačů a do držáku vytištěného na 3D tiskárně připevnil LED diody. Držák může být jednoduše vyřezán z plastových
desek, sololitu či barevného plexiskla. Vyřízl jsem otvor pro PIR senzor a tím byla mechanická práce hotova.
Elektronické zapojení je podle schématu. Sice by bylo by mnohem lepší provést zapojení na tištěném spoji, ale pro
malý počet součástek jsem se rozhodl zapojit to „ve vzduchu”.
Průběh programu je následovný: pokud PIR senzor hlásí pohyb, tak Arduino
1) vyšle pulz do ultrazvukového měřiče
2) počká na echo (odraz zvukové vlny od automobilu)
3) pomocí rychlosti zvuku ve vzduchu a jednoduché matematiky vypočte vzdálenost
4) pokud je vzdálenost menší než 1 m vypíše ji v cm (např. „75”), jinak zobrazí dvě pomlčky „ - - ”
Jakub Kessner (15), jakub.kessner@seznam,
člen kroužku Martina Děkana, OK1FRN v Národním technickém muzeu v Praze

Nejvýznamnější událost letošního roku, co se týče naší práce s mládeží,

neboli

Hamíkův Předvánoční Elektrovíkend Speciál (H-PES)

se blíží !

Miloš Milner, pracovník Národního technického muzea v Praze, hlavní organizátor H-PES, píše hamům kteří se
dosud přihlásili k účasti:
Ahoj, vážení dovolte, abych Vás obtěžoval snad naposledy s jakýmsi organizačním emailem. Naše akce mi trochu
připomíná Matějskou pouť. Vstupní parametry: nemáme žádný pevný začátek ani stanovený společný konec. Čili se
snese, pokud někdo z organizátorů nebo závodníků přijde později, případně se rozhodne pokračovat v provozu stánku
i po obědě. Vstupné mají všichni zdarma. Základní časový rámec je ovšem od 10:00 do 13:00 a po obědě, podle
zájmu, s možností setkání organizátorů v jedné z učeben. V muzeu je plné zázemí a to i materiálové, takže s sebou
nemusíte brát ani kladivo či kompletní sadu rezistorů atd. Před budovou je zdarma oplocené parkoviště. Vezmete si
lístek a ven vás vypustíme kartou.
Akce bude probíhat veřejnosti na očích, ale za zavřenými dveřmi. Má to ale i své výjimky, nicméně věřím, že nepůjde
o žádné drama, lidé většinou při práci moc neruší. Alespoň půjde udělat nějaké ty cenné fotografie z obležení. (Rád
bych poprosil všechny o příležitostné focení, obrázky z akcí jsou důležité pro různé lobování.)
Nyní popíšu rozložení stánků. Všem z Vás se pokusím ještě zavolat, kdybyste ale hrubě nesouhlasili napište hned.
Máme dvě prosklené učebny, v jedné je kuchyňka a v druhé anténa. V učebně s kuchyňkou by byla redakce Hamíka
- Petr Prause, OK1DPX, a redakce Praktické elektroniky. Pak Jiří Martinek, OK1FCB s železničním blikačem a) přes
kondenzátory, b) přes Arduino, tedy snadné úkoly, vítané body. Dále ukázky měřáku na zemní proudy a QRP
anténního tuneru, dodám mu komplet pro zemní telegrafii a fotky z provozu.
Druhá učebna bude mít dva stoly zasvěcené krystalce. Nejdřív pár ukázek konstrukcí, včetně užití svislé
balonkové antény. Na druhém stole si závodníci složí vlastní krystalku z předpřipravených dílů. Budou tedy muset
„vykoukat” zapojení z ukázkových zařízení. Stánek zajistí Rudolf Svoboda, OK1DKB.
Zbytek učebny je vyhrazený 3D tisku. Mohu poskytnout dva počítače a muzejní 3D tiskárnu, ta může výrobky ještě
dodatečně dodělat a dětem je pošleme (na útratu muzea). 3D tisk má připravený Vojtěch Jedlička. Zde by se určitě
využil jeden pracovník na výpomoc. (Prosím kolegy, kteří nemají čas nic připravit, ale uvažují o účasti, aby rozhodně
přijeli, různé pomocné práce bude dost.)
Pod učebnami je větší prezentační stůl v takovém výklenku expozice Chemie. Stůl využije Vlasta Píč, OK3VP na
pokusy s magnetizmem.
V nedaleké fotokomoře budu já. Děti si sestaví Teslův transformátor na 6 V, pochopí konstrukci induktoru, uvidí
předválečný elektrizér atd. Věci mám vyzkoušené a jsou bezpečné.
Další vhodné zákoutí je v expozici Tiskařství, první patro. Jde o tiskařskou dílnu oddělitelnou závěsem a skleněnou
stěnou od prostoru pro veřejnost. Zde bych poprosil Jana Čopáka s progresivním stavebnicovým systémem pro
roboty a Jana Poláka, OK9JAN se zapojením logických her na nepájivém poli.
Nad touto dílnou je umístěno několik stolů v prostoru kam návštěvníci často ani nedojdou. Tady by bylo, myslím,
dobré pracoviště pro Petra Kospacha, OK1VEN a jeho Morse VENmetodou. Mohlo by tak probíhat i jakési přeposílání
dětí se spodní dílnou, tam je Morse v jedné aktivitě také. Na ochoze v Tiskařství umístím i laserový telegraf
Jindřicha Hereina. I zde by byl potřeba pracovník, co dá dětem jednoduchý cw úkol.
Od 10:20 do 13:00 budeme tedy zajišťovat provoz stanovišť. Pozdě příchozí pošle ostraha do učebny s kuchyňkou,
kde se dotyčný dozví, jak se může zapojit.
Smyslem akce jsou jednotlivá setkání. Nečekejme žádné oficiality. Děti budou obcházet s kouskem čtvrtky A5 a Vy
jim podle Vašich pravidel udělíte nějaké body. Bylo by dobré mít třeba malé razítko, aby stanoviště mělo svou
sběratelskou hodnotu. Také Vás prosím o určité zlehčování důležitosti bodů, myslím, aby děti nečekaly velkou
spravedlnost při hodnocení. Zjednodušíme tím závěrečnou úlohu redakce Hamík. Není totiž zaručeno, že bude pro
každého spravedlivě do výslužky... Petr OK1DPX bude asi nejvíc zvědavý na zpětnou vazbu od dětí.
Prosím o Vaše telefonní čísla, hlavně realizátorům stánků bych ještě rád krátce zavolal. Sám mám 774 877 415.
Připojuji aktuální seznam účastníků. V muzeu je také pěkná nová výstava Made in Czechoslovakia, která vás jistě potěší.
Ještě přetiskuji část textu z emailu, kde jsme uvažovali nad bodováním a kategoriemi úkolů...
Co se týče bodů od jednotlivých kontrol mám představu, že po úvodním oťuknutí lektor dá určitý úkol, při řešení
položí několik příležitostných otázek s hodnocením stanoviště 8/10, tedy osm bodů z deseti. Zbytečně bych to
nesvazoval žádnými pravidly, lektoři by se pak necítili jisti, jestli hodnotí srovnatelně s ostatními. Každý má svou
náročnost a své hodnocení.
Zdravím a věřím, že se nám H-PES bude líbit. Předběžně čekáme okolo 25 závodníků.
Hlaste se i další zájemci o účast: jako soutěžící, nebo jako organizátoři dalších soutěžních stanovišť,
případně darujte věcné ceny pro soutěžící.
Miloš Milner, milosmilner@gmail.com
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky Minitestíku z HK 84
Požadovanou indukčnost bude mít cívka s 30 závity. Jako první junior správně
odpověděl Vojtěch Samek (12) a získal 3x9=27 bodů. Jakub Martinek (10) a ...-/---/.---/-/.-//.---/./-../.-../../-.-./-.-/.- (.----/.----//
.-.././-) získali 2x9=18 bodů. Po 9 bodech získali Richard Kloubský, OK9RKL (17), Tomáš Pavlovič (38), Tomáš Petřík,
OK2VWE (47), Petr Kospach, OK1VEN (49), Jiří Schwarz, OK1NMJ (57), Ladislav Pfeffer, OK1MAF (60), Vladimír
Štemberg (67), Josef Suchý, OK2PDN (69), Miloš Jiřík, OK5AW (71), Jiří
Háva (72). Řešitelé do 15 let získali čokoládu a el. stavebnici, nebo
soubor součástek, nebo odbornou knížku.
_______________________________________________________________________________________________

◄ Náš Minitestík
Obtížnost: 7 bodů.

Jak vy soký je te nto s tůl?
Námět: Jan Škoda, OK5MAD/www.puzzles-world.com
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Ždibec moudra na závěr
Není nutno objevovat nové pravdy.
N.N.
Docela stačí pravdy dávno objevené převyprávět současným jazykem.
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HAM je mezinárodně používaný pojem pro radioamatéra
HAMÍK je tedy mladý, začínající, budoucí radioamatér

Toto číslo vyšlo 10. listopadu 2018
Vychází každou sobotu
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K je přílohou Bulletinu Českého radioklubu pro vedoucí a členy
elektro - radio – robo kroužků, jejich učitele, rodinné kluby, rodiče, prarodiče
a všechny příznivce práce s mládeží; vzniká ve spolupráci s ČRK a OK QRP klubem
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Všechna předchozí čísla HK, adresy kroužků, stavební návody a mnoho dalšího najdete na http://www.hamik.cz/
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