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Osciloskop DSO138 dodává hezkyden.cz, jako zdroj jsou použity tři
články 18650. Vše se přesně vejde do dvojité elektroinstalační krabice.

Osciloskop byl testován ve spojení
s generátorem funkcí ICL-8038.

Osciloskop je v každé elektrodílně či elektrolaboratoři dříve či
později nezbytnou pomůckou. Osciloskop DSO 138 může být pro
začínající mladé techniky i především díky své ceně tou správnou
volbou. Pokud nebudeme mít přehnané představy a nebudeme přísně
porovnávat s jiným profi zařízením, můžeme být i mile překvapeni.
Jedná se o jednokanálový nízkofrekvenční osciloskop pro začátečníky. Předností je hlavně cena, velikost a hmotnost, bateriové
napájení a třeba jednoduchost ovládání. Na nízkofrekvenční
zesilovače či práci s TTL obvody je tento pomocník plně dostačující.
Taktéž na kontrolu signálů např. z Arduina (série pulzů či PWM) je
vhodný. Signál na displeji můžete tlačítkem OK zastavit, prohlédnout, listovat v čase a podle rastru orientačně odhadnout frekvenci
(periodu či čas) i amplitudu.
Displej je úměrně malý, ale barevný a pěkně kontrastní. Předpokládáme mladého uživatele a ten má jistě dobré oči.
Napájení se doporučuje 9 V DC. 8 V je málo a přes 12 V se nedoporučuje vůbec. Za napájecím konektorem je v sérii
ochranná dioda a následuje kondenzátor jen na 16 V. Dále stabilizátory na 5 V a 3,3 V a měnič na -5 V, který zpracovává
přímo napětí, které mu přes diodu přivedete. Při napájení 9 V odebírá DSO 138 ze zdroje cca 115 mA. Napájení z 9V
destičkové baterie není vhodné.
Před každým zapnutím DSO vstup přepněte pro začátek na AC, citlivost SEN1 dejte vlevo (1 V na dílek) a přepínač SEN2
také vlevo do polohy x5. Maximální napětí na sondě může být až 50 V, ale vstupní obvody nemají žádné ochrany, raději
později zesilte, když bude potřeba. (I kdyby to vydržel tento přístroj, je to jakési všeobecné pravidlo do budoucna.)
Po každém resetu nebo zapnutí jste ve výchozím stavu. Nastavte časovou základnu pomocí SEL/+/- a případně upravte
spouštěč, trigger. Ovládání je intuitivní. Na desce vedle napájecího konektoru vlevo si můžete vzít testovací signál 1 kHz/3,3 V.
Po chvilce zkoušení tlačítek vedle displeje vpravo už víte vše, co potřebujete. K tomuto přístroji již vyšlo několik článků a videí.
Kdyby někdo potřeboval, jistě je najde.
Rozlišení převodníku 12 bitů je až až pro tyto naše jednoduché účely a orientační měření. Od cca 50 kHz už se začíná projevovat značné zkreslení. Ale vstup a sondu je ještě možno kompenzovat trimry C4 nebo C6. Do 200 kHz by tento DSO měl plně
vyhovět. DSO 138 jsem pořídil do našeho technického kroužku a začátečníkům jej doporučuji.
Petr Kospach, OK1VEN, kospach@email.cz

Seznam součástek:
osciloskop DSO138
www.hezkyden.cz
3 ks články Li-Ion 18650
-"držák na jeden článek
-"držák na dva články
-"4 ks distanční sloupek M2,5x10
www.gme.cz
4 ks nožička přístrojová samolepicí
-"4 ks šroubky M2,5x5 zápustné
4 ks šroubky M2,5x5 s půlkulatou hlavou
instalační krabice dvojitá
kolébkový vypínač
dutinková lišta dvoupólová s klíčem
-DPX-

Elektrokroužek v NTM
K focení jsem se rozhoupal, když pět kluků chybělo: tři jsou nemocní a dva odcházejí
vždycky o trochu dříve. Je vidět postup stavby audionu; většina má už hotový funkční zesilovač. Je tam obrázek
z výkladu teorie, dále z naší nejoblíbenější činnosti - telegrafních her. Nakonec měl jeden chlapec krátkou prezentaci
se simulací elektronického zámku - jeho vlastní aktivita.
Ještě musím zareferovat, že jsem objevil objevené - jednoduchost smyčkové antény pro příjem. Srovnávám to doma
s dipólem a LW. Zatím vím, že věc funguje, systém má velmi ostré maximum, na porovnání si s tím musím ještě hrát
a hledat rady... Nicméně pro kroužkové děti je to snadná varianta, jak něco slyšet a nemuset na střechu...
Miloš Milner, OK7ZM, milosmilner@gmail.com
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◄ Ukázka co dokáže drát z okna na
plot s výkonem 10 mW když má přesně
lambda/2 a je přizpůsobený L-článkem.
S ununem 1:9 je těch stanic mnohem
méně a s jinou délkou taky. Pásmo 40 m.
Miroslav Šperlín, OK2BUH
visper@volny.cz
____________________________________________________

Předvánoční setkání bývalých členů
a příznivců Q-klubu Příbram
se koná v sobotu 21. prosince 2019
v restauraci ŽÁROVKA ►
(dříve Březohorka) na
náměstí J. A. Alise na
Březových Horách v Příbrami
od 13 do 18 hodin
Redakce HAMÍK vystaví přístroje již popsané,
i teprve chystané k publikování.
Zveme Vás všechny, přivezte svoje
nejnovější výtvory, předveďte co je
u Vás nového. Projektor bude k dispozici. Dejte vědět na dpx@seznam.cz, že s Vámi můžeme počítat. -DPX_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky Minitestíku z HK 140
Ladislav Pfeffer, OK1MAF éter definoval takto: V počátcích radiotechniky se
předpokládalo, že nás obklopuje nějaká látka, která zprostředkuje přenos radiových vln. Nazvali ji éter. Dnes víme, že
vlny se šíří třeba i ve vesmíru, kde pokud nějaká hmota je, má velmi malou hustotu. Z juniorů jako první správně
odpověděl Lukáš Zdychynec, má 8 bodů a vyhrál CD Vyčisti počítač a balíček součástek. Z juniorů ještě mají
po 8 bodech Jiří Stejskal, Karel Novotný. Dospěláci, kteří mají po 8 bodech: Richard Kloubský OK9RKL, Jiří Hub
OK1XPH, Antonín Kopáč, Tomáš Petřík OK2VWE, Petr Kospach OK1VEN, Ladislav Pfeffer OK1MAF, Vladimír Štemberg,
Ladislav Dvořák, Jiří Němejc OK1CJN, Jaroslav Winkler OK1AOU, Josef Novák OK2BK.
____________________________________________________________________________________

Náš Minitestík Jak dostaneme prstenec jen provlékáním provázku
z levé smyčky a do pravé b bez porušení provázku nebo rozvázání
uzlů? Prstenec neprojde dírou v lepence. Zdá se, že řešení není
možné. Konce provázku jsou pevně zataženy, nesmíme je rozvazovat. Podaří se vám přesunout nepoškozený prstenec na druhou
stranu? Napište postup, nebo pošlete video. Obtížnost: 22 bodů.
Tento týden naši junioři soutěží o Tester součástek ESR-T4, viz
HK 135, věnoval Libor Kubica, OK1BEN, www.hezkyden.cz ►
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ždibec moudra na závěr
Úspěšní lidé vždy hledají příležitost, jak pomáhat ostatním.
Neúspěšní lidé se vždycky ptají: „Co z toho budu mít?”

Brian Tracy

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HAM je mezinárodně používaný pojem pro radioamatéra
Toto číslo vyšlo 7. prosince 2019
HAMÍK je tedy mladý, začínající, budoucí radioamatér
Vychází každou sobotu v 08:00 h
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K je přílohou Bulletinu Českého radioklubu,
je určen 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, ČAV a OK QRP klubem
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna předchozí čísla HK, adresy kroužků, stavební návody a mnoho dalšího najdete na http://www.hamik.cz/
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