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Projekt TALENT HAMÍK 
   Na účtu HAMÍK, po odpočtu nákladů na tisk a poštovné knížek HAMÍK, I. a II. díl, se v současné době 
nachází částka víc jak 60 000 Kč. Podaří-li se projekt TALENT HAMÍK rozjet, tak celá tato částka bude 

použita na odměny lektorům, kteří se věnují mladým, talentovaným jedincům a připraví je ve školním 

roce 2020 - 2021 k účasti v krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích vědeckotechnických 
projektů mládeže. Podrobný popis projektu TALENT HAMÍK: viz Hamíkův Koutek 175.  
   Podobný projekt byl testován již v létech 2009 a 2010, se značným úspěchem: V roce 2009 se zapojilo 
37 soutěžících, v roce 2010 již 76 soutěžících! Můžete se o tom dočíst v knížce HAMÍK, I. díl, na 
stránkách 49 a 50.  

 

Knížku HAMÍK, II. díl objednávejte na dpx@seznam.cz, částku 230 Kč uhraďte na účet č. 3123029173/0800. 



2 

 

Co je ARDUINO? 

 

 
 

 
   Arduino je otevřená 
(open source) elektro-
nická platforma, zalo-
žená na uživatelsky 
jednoduchém hard-
ware a software.  
   Arduino je určeno pro 
každého, kdo chce tvořit 
rychle a jednoduše nové, 
interaktivní a zábavné 
projekty. Arduino je pro 
všechny, kdo se chtějí 
učit programovat, nebo 
jen pochopit, jak fungují 
moderní technologie.    
   Arduino je vlastně 
počítač, který pomocí 

různých senzorů dokáže 
vnímat vnější svět a rea-
govat na něj například 
pohybem motorků, svíce-
ním LEDek a nebo jak si 
jen dokážete představit. 

 
   Arduino.cz je webový magazín o světě Arduino. Naučte se základy Arduino programování a elektroniky zábavnou 
formou! Seznamte se s různými Arduino projekty, návody, novinkami a tutoriály! 
   Hlavními výhodami Arduino platformy je jednoduchost použití, obrovské množství kompatibilního hardware 
a Arduino shieldů, dobrá cena (kolem 650 Kč za Arduino Uno) oproti kitům a stavebnicím, ale hlavně podpora 
obrovské komunity Arduino nadšenců.  
   Díky této celosvětové skupině je možné nalézt Arduino návody téměř na cokoliv, od použití Arduina jako toustovače, 
přes stavbu 3D tiskárny a robota až po jeho vyslání do vesmíru jako satelitu. Možnosti využití Arduino open source 
platformy jsou téměř nekonečné, záleží jen na vaší fantazii. Hlavní je chuť něco tvořit, pak se výsledky rychle dostaví. 
Základy elektrotechniky a programování se hodí, ale nejsou pro práci s Arduinem nezbytně nutné.  
   Arduino bastlení zdar!                  Oldřich Horáček 
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Od žárovky k elektronkám 

   Kdo vynalezl žárovku? Téměř každý odpoví, že to byl Edison. Velký vynálezce 
a podnikatel Thomas Alva Edison, který žil v letech 1847 – 1931 v USA, žárovku 
nevynalezl, ale zdokonalil, aby byla použitelná. Již před Edisonem bylo několika 
vynálezci zjištěno, že platinové nebo uhlíkové vlákno, zatavené ve skleněné baňce, 
z níž byl vyčerpán vzduch, lze průchodem elektrického proudu rozžhavit tak, že 
vydává světlo. Praktické použití taková žárovka ale neměla, vydržela svítit jen 
krátce, pak vlákno shořelo. Napájení žárovek z galvanických baterií bylo drahé 
a nepohodlné, elektrické rozvody tenkrát ještě neexistovaly. 

   Edison správně pochopil, že 
pro životnost žárovky má 
klíčový význam materiál 

vlákna. Platina nebyla vhodná 
z důvodu vysoké ceny, lépe 
vyhovovalo levné vlákno, vy-
robené zuhelnatěním bambu-
sové třísky. Aby Edison ověřil, jaké zuhelnatěné dřevo 
vydrží v žárovce nejdéle, vyslal svoje lidi do pralesů celého 
světa, aby přinesli vzorky různých dřevin a ty použil na 
pokusy. Výsledek se dostavil. Podařilo se mu vyrobit 
žárovku, která vydržela svítit stovky hodin. To už bylo dobře 
použitelné. Aby šly žárovky snadno vyměňovat, opatřil je 
paticí se závitem. Dodnes se na žárovkách používá závit E27 
nebo E14, případně E10. Edisonův závit 27, 14 a 10 mm. 

   Aby bylo možné rozvádět elektřinu z elektrárny k více 
zákazníkům, vymyslel Edison elektroměr a pojistky. A v jeho laboratořích se dále pracovalo na prodloužení životnosti 
žárovky. Po delší době provozu se vnitřní strana baňky vždy začernila rozprášeným uhlíkem z vlákna. Proto zkusili do 
baňky žárovky přidat další elektrodu ve formě drátu. Černání baňky tím nezabránili, ale zjistili, že při připojení 
pomocné elektrody na záporné napětí se neděje nic, kdežto při připojení na kladné napětí teče mezi vláknem 
a pomocnou elektrodou proud. Elektrický proud tekl vzduchoprázdnem! Pokus byl nazván Edisonovým jevem 
a upadl na čas v zapomenutí. Že by se dal jev použít k usměrňování střídavého proudu Edisona nenapadlo. Jako 
propagátor proudu stejnosměrného nepotřeboval nic usměrňovat. O pokusu nevěděl ani Marconi, ani Popov, 
a žárovka – dioda nebyla využita ani jako detektor rádiových vln. Edison se o elektromagnetické vlny nezajímal, 
k tomu, aby za svůj život získal více než 1000 patentů, mu stačil stejnosměrný proud. 
   Edisonův jev využil o desítky let později jiný americký fyzik a vynálezce Lee de Forest. Napadlo ho vložit 

mezi vlákno a anodu další elektrodu – mřížku. Tím vznikla v roce 1906 trioda, první lampa, která mohla 
zesilovat elektrické signály. Název elektronka se začal používat až později. 
   Edisonův jev si můžeme vyzkoušet doma. Zatavit do baňky žárovky další drát a vyčerpat z ní znovu vzduch se 
nám doma nepodaří. Ale v autech se používají dvouvláknové žárovky pro obrysová a brzdová světla 5 + 21 W. 
Když se u takové žárovky spálí jedno vlákno, žárovka se musí vyměnit celá. A přesně taková vyřazená žárovka 
s jedním vláknem spáleným a druhým dobrým se nám hodí na pokusy. Žárovka je zapojená tak, že společný bod 
obou vláken je na bajonetové patici a druhé konce každého vlákna jsou izolované kontakty (cínové pecky) na 
spodku patice. Nemáme-li pro žárovku patřičnou objímku, lze přívody připájet. Žárovky H4 nebo H7 z hlavních 
světlometů, které mají také dvě vlákna, se na pokusy nehodí, halogenová náplň brání pohybu elektronů. 
   Vše zapojíme podle třetího obrázku. Zdroj pro napájení vlákna žárovky (žhavicí zdroj) může být stejnosměrný 
(akumulátor) nebo střídavý (transformátor), ale musí být schopný dodat proud 2 A. Jeho regulace nemusí být 
plynulá, stačí měnit počet článků akumulátoru nebo přepínat odbočky na vinutí transformátoru. Vhodný je např. 

větší transformátor pro vláčky, který má regulaci již vestavěnou. Zdroj anodového napětí musí být 
stejnosměrný a bude zatěžován proudem 
jen několik miliampér, stačí tedy i dvě 9V  
destičkové baterie v sérii. Bude-li mít zdroj 
vestavěnou regulaci napětí, může odpadnout 
potenciometr 5 kΩ. Odpor 10 kΩ slouží jako 
ochrana miliampérmetru při zkratu v žárovce 
nebo přívodech k ní. Hodnoty součástek 
nemusí být přesné, mohou být klidně poloviční 
nebo dvojnásobné. 
   Po pečlivé kontrole zapojení připojíme 
nejprve žhavicí zdroj. Na regulaci musí 

žárovka reagovat slabším nebo silnějším 
svitem. Pak připojíme i anodový zdroj tak, 
aby na anodě (přerušené vlákno žárovky) 
byl kladný pól. Budeme-li zvětšovat žhavicí 
proud, začne vlákno při teplotě asi 700°C (červený žár) emitovat elektrony a miliampérmetr ukáže výchylku. Čím 
větší bude žhavicí proud a tím teplota vlákna, tím větší bude anodový proud. Anodový proud bude stoupat i při 
zvyšování anodového napětí. Pak připojíme na anodu záporný pól. Miliampérmetr neukáže žádnou výchylku při žádné 
hodnotě žhavicího a anodového napětí. Tím jsme si ověřili funkci nejjednodušší elektronky – diody pokusem, který byl 
poprvé proveden v Edisonových laboratořích před 150 lety.                     Vladimír Štemberg 

 

Experimentální žárovky 
před Edisonem 

http://www.novakoviny.eu/ 

Edisonova žárovka 
https://g.denik.cz/50/f7/zarovka_edison_ 

mahenovo_divadlo__10__galerie-980.jpg 

Schéma zapojení našeho pokusu 
pro ověření Edisonova jevu 
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OK1FRT SK         Dne 16. září 2020 nás opustil po těžké nemoci Ladislav Vondrák, OK1FRT, celoživotní 

QRPista,  duše Radioamatérské cykloexpedice OK1RCX a nadšený aktivátor SOTA a OKFF.  

                      Věnujte mu tichou vzpomínku, Petr Pakr, OK1IN 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OK1AHB SK         Dne 14. září 2020 dotlouklo velké srdce našeho kamaráda Antonína Nauče, OK1AHB, 
dlouholetého člena příbramského radioklubu OK1KPB a neúnavného CW operátora s QRP zařízením na 
osmdesáti metrech - Tonda zde byl denně, s perfektním telegrafickým provozem a přesností majáku. 

Prosím, věnujte mu tichou vzpomínku, Tomáš Hess, OK1IC 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Přehled přednášek pro veřejnost organizovaných vzdělávacím spolkem KOSMOS-NEWS v roce 2020: 
3.10.2020, Trpaslicon 2020 Praha: Houstone, máme problém! Příběh Apolla 13 a jeho posádky! 
8.10.2020, Hvězdárna Třebíč: Beseda s prvním čs. kosmonautem Vladimírem Remkem 
14.10.2020, Vesmírný Tábor 2020: Štěpán Kovář - Z historie (jiho)českých hvězdáren 
20.10.2020, Caféidoskop Praha: Ženy v kosmu 

11.11.2020, Hvězdárna Žebrák: Beseda s prvním čs. kosmonautem Vladimírem Remkem 
11.11.2020, Vesmírný Tábor 2020: Jaroslav Kousal - Žhavé konce kosmických letů 
5.12.2020, Fénixcon Brno 2020: Umělé inteligence ve vesmírných programech 

9.12.2020, Vesmírný Tábor 2020: Jan Veselý - Život ve vesmíru 
 

Seznam se průběžně doplňuje, podrobností najdete na webových stránkách https://www.halousek.eu/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Milí čtenáři, už mi docházejí ceny pro mladé řešitele Minitestíků. Rozdal jsem skoro celou moji 
odbornou knihovnu. Pls, věnujte redakci měřicí přístroje, malé zdroje, přijímače, knížky se zaměřením na 
elektroniku, radiotechniku, zajímavá DVD; použiju je jako ceny pro naše mladé řešitele Minitestíků.   -DPX- 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Výsledky Minitestíku z HK 180            Josef Novák, OK2BK píše: Permeabilita (µ) je označení 
pro „magnetickou vodivost” v konkrétním prostředí – od vakua – plynného – kapalného,  až po pevné 
látky. MG vodivost vakua, která je téměř stejná jako vzduchu, považujeme za konstantu – a k její 
hodnotě (µo) přirovnáváme MG vodivost ostatních „látek” (µr). Praktický význam vysoké MG vodivosti (µr) 
je v obvodech střídavého el. proudu obrovský. Mluvím o jádrech transformátorů – od kmitočtů 50 Hz po 
100 MHz. V kmitočtové oblasti která je v oboru našeho experimentování – na KV dosahujeme s feritovými 

jádry běžně i desetinásobné úspory v počtu závitů cívek, miniaturizace jejich objemu a možnost jejich „ladění” 
(seřízení L). Toto jsou běžné kalkulace, s kterými pracujeme a s nimiž provádíme výpočty geometrických 
hodnot cívek.  

   Dramatické jsou ale fyzikální procesy, které probíhají i v tom nejmenším – 3 mm feritovém jadérku, 
nebo ve větším železopráškovém toroidu. Jedná se o změny magnetické orientace v těch základních 
molekulárních nebo krystalických strukturách materiálu – v MAGNETICKÝCH DOMÉNÁCH. U síťových transfor-
mátorů je to 100x za sekundu. Ale v „jadérku” LC obvodu na kmitočtu např. 7 MHz musí přeorientace 

domén proběhnout 14milionkrát za sekundu. Že to souvisí s vlastnostmi použitého druhu materiálu 
(feritu apod.) je zřejmé. Proto výrobci feritových „prvků” své produkty označují v jaké kmitočtové oblasti 
jsou použitelné (ještě se zanedbatelnými ztrátami) a s jakou zaručenou MG vodivostí (µr). Uvědomit si 
probíhající drama ve feritovém jádru cívky – kdy se mění za dobu 7x 10-8 
sekundy magnetická orientace všech jejich milionů magnetických domén – 
to chce již nadlidskou představivost. A o tom je právě PERMEABILITA. 

  Z mladých čtenářů jako první správně odpověděl Jirka Lukáš (12) 
a vyhrál soubor součástek a knížku Postavte si PC. Pěkné DVD 
dostanou Karel Novotný (13) a Jan Zelenka (12).  
   Z dospělých správně odpověděli a získali po 8 bodech: Vladimír Štemberg, 

Milan Král, Tomáš Petřík OK2VWE, Josef Novák OK2BK, David Jež OK4DJ. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Náš Minitestík                    Angličané používají k měření délek následující 
jednotky: 12 palců = 1 stopa, 3 stopy = 1 yard, 1760 yardů = 1 míle. Kolik 
centimetrů měří muž vysoký 6 stop a 2 palce, jestliže palec je 25,4 mm? 
Obtížnost: 5 bodů. Námět: Josef Molnár, Hana Mikulenková.                                       

    Tento týden naši čtenáři do 18 let soutěží o soubor součástek a knížku  
               Milan Syrovátko: Zapojení s polovodičovými součástkami ► 

         Knížka obsahuje mnoho jednoduchých a praktických zapojení. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ždibec moudra na závěr                        Frank Jude Bocci 
Když šlapeme po křivolaké cestě života, naříkáme na její hrboly, 

proklínáme každý kámen, na který stoupneme, 

až si konečně v okamžiku prozření uvědomíme, že to jsou vlastně diamanty.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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HHHAAAMMMÍÍÍKKKŮŮŮVVV    KKKOOOUUUTTTEEEKKK  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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