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Knížka HAMÍK, 4. díl, je již v tiskárně
Tady je pro ochutnání pár stránek:

Knížky objednávejte na dpx@seznam.cz, částku 230 Kč posílejte na účet č. 3123029173/0800.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt TALENT HAMÍK a pistolová páječka se spínaným zdrojem
Klasické transformátorové pistolové páječky všichni dobře známe. Jsou poměrně levné, hřejí prakticky
ihned, délkou zmáčknutí spínače lze zhruba regulovat teplotu, pájecí hrot je smyčka z běžného měděného
drátu a jeho tloušťkou, délkou a tvarem (např. pro odpájení integrovaného obvodu) lze realizovat řadu
úkolů podle potřeby.
Hlavní nevýhodou transformátorové páječky je její poměrně značná hmotnost.
Co kdybychom se pokusili vyvinout páječku, která by si uchovala výhodné vlastnosti páječky
transformátorové a přitom byla lehká? Měla by spínaný zdroj, elektronika by byla pro začátek
umístěná v pouzdře od transformátorové páječky. Výkon by stačil do 50 W.
Ujme se někdo z mladých čtenářů HK (za pomoci zkušeného lektora) tohoto nápadu? Mohl by to být
jeden z projektů do nejbližšího ročníku některé ze soutěží vědeckotechnických projektů mládeže.
A lektor dostane od redakce HAMÍK zajímavou finanční odměnu.
-DPX-
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SOTA - Summits On The Air - Vrcholy v éteru - 24. část
Vrážky, 577 m, OK/ST-029, 2 body.
Vrážky jsem dobýval
19.
27.
31.

v roce 2010 natřikrát:
prosince
prosince
prosince

Na SOTA web jsem dal anonci, že kolem poledne
budu vysílat na 7,032 MHz.

Obec Kytín, 3 km pod Vrážkami ►

◄ Cesta vede přímo k vrcholu.
Na hřebenech Brd je běžkařský ráj.

Křižovatka v lese ►
(Ten pán není jednonohý invalida,
ale běžkař, který mění směr.)

◄ Označení vrcholu jsem nenašel,
jen na stromě jakousi plastovou značku.

Počasí pohodové,
pár stupňů pod nulou, bezvětří.
Na 7 MHz byl závod (taky jsem
si to mohl zjistit předem).
Přešel jsem proto na 10,116 MHz.
Jenže protistanice se dnes
jaksi nekonaly.
◄ Dovolal jsem se jen
do Běloruska, na stanici EW8O,
dostal jsem report 559.
Ostatní stanice mě ale nebraly
na vědomí. I když jsem do klíče
bušil hodinu a půl. Zřejmě byly
všechny zaneprázdněny závodem.
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Výsledek mé Předvánoční SOTA expedice byl žalostný:
Ušel jsem 6 km s převýšením 150 m, ale jen s jedním jediným spojením, takže nula bodou. Není každý den posvícení.
Vydám se tam ale určitě ještě jednou. Jako když provazolezec spadne, tak jde na lano znovu. Aby v něm nezůstal
hořký pocit neúspěchu.
Vracel jsem se domů přes Kytín.
◄ Mají tam pěkný Domov důchodců,
zajímavá perspektiva pro budoucnost.

Telekomunikační věž na Malé Svaté Hoře ►
má odhadem výšku asi 30 m.
Takovou mít doma na zahradě! (Tedy, kdybych tu zahradu měl.)

V restauraci na Malé Svaté Hoře
jsem si pro útěchu dal halušky.
Nic moc, zato byly drahé.

Kaple z doby, kdy se konala
pěší procesí z Prahy
na Svatou Horu u Příbrami.

Druhý pokus jsem uskutečnil po osmi dnech. Jenže jsem udělal gastronomickou chybu a ráno se najedl a napil
studeného. Navíc, když jsem dojel busem na zastávku Průmyslová zóna u Dobříše a čekal na spoj do Mníšku pod Brdy,
bus mi nezastavil. Prostě jsem na něj nemávnul, což jsem měl. Byla mi zima a všechno mě přestalo bavit. Vzdal jsem
to a jel domů.
Třetí pokus jsem udělal za další čtyři dny, na Silvestra. Sice jsem zapomněl na fotoaparát, ale na Mníšek jsem busem
dojel. Tam jsem si vzal taxíka (byl jsem trochu v časovém presu) a ten mě dopravil k chatové kolonii Na Rovinách. Dál
jsem šel 2 km, část pěšky a část na sněžnicích. Došel jsem přesně na to samé místo na vrchu Vrážky jako při prvním
pokusu, vztyčil anténu a udělal 18 spojení na 7 MHz. Hned jsem měl jinou radost ze života.
Po návratu do Mníšku (opět taxíkem) jsem navštívil místní vinotéku a na oslavu završení prvního ročníku mé aktivity
v SOTA projektu jsem si koupil láhev červeného suchého, Wine from Chile.
-DPX-
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Jedlá elektronika pro každý žaludek
Vědci se intenzivně zabývají vynalézáním poživatelných součástek i celých elektrických zařízení. Měly by sloužit
k lékařskému vyšetření žaludku a střev, v další budoucnosti třeba i v jiných částech lidského těla.
Materiály vhodné pro výrobu izolátorů najdeme snadno, je to třeba sušená zelenina nebo chléb. Horší je najít
poživatelný vodič elektřiny. Elektricky vodivá je například zuhelnatělá bavlna nebo cukrová vata. Jako polovodiče se
dají použít barviva: melanin, indigo či chlorofyl. Přesto je jejich vodivost značně menší než u kovů. Vědci se tedy zatím
nevyhnou použití kovů, např. malého množství zlata nebo zinku. Ty se rozpouštějí ve vodním prostředí rychlostí 1 až
100 nm/h.
Jako podkladový materiál se používá hedvábí či želatina. Hotové přístroje se obalují škrobem nebo voskem, aby
nebyly stráveny moc rychle.
A jak vypadají jednotlivé součástky? Vodič může být třeba zlato na
rýžovém papíru, odpor z aktivního uhlí. Cívka může být ze zuhelnatělého
hedvábí.
Kondenzátor lze sestrojit ze dvou plátků aktivního uhlí. Mezi nimi je
mořská řasa a iontový nápoj. Zvenku jsou jako kolektory přiloženy dva
zlaté lístečky. To celé je obaleno sýrem a želatinou.
Jako senzory se mohou použít materiály s piezoelektrickými
vlastnostmi, které vytvářejí proud v důsledku mechanické změny, např.
brokolice. Ke zjištění kyselosti se dá použít kondenzátor, k měření teploty
polovodiče.
Každá taková jedlá sonda musí mít anténu, která vysílá naměřené
údaje ven z lidského těla. Často se jedná o vodič ve tvaru spirály.
◄ Jednoduchá není ani výroba baterie. Dnes oblíbené lithium je jedovaté. Jeden
z návrhů má anodu z lihu a houbového extraktu, a katodu z jablečné hmoty.
Dodnes byla testována jen hrstka plně funkčních poživatelných zařízení. Nicméně výzkum stále probíhá, protože
jedlá zařízení kromě výhod v lékařství nezatěžují životní prostředí. Hlavní výzvou zůstává nalezení dobře stravitelných
vodičů.
Dana Mentzlová, OK1ZKR
Více na https://www.aldebaran.cz/bulletin/2021_03_sez.php
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juniorský řešitel Minitestíku s mruky (viz HK 207, 208) o sobě píše:
Pokračuji ve studiu na osmiletém gymnáziu, rád bych se zúčastnil soutěže v elektronice a doufám, že příští rok proběhne.
V současné době vyrábím vybíječku a tester baterií. Toto zařízení umí změřit kapacitu baterie a zátěžovou
charakteristiku jak baterie, tak i zdroje. Baterie mohou být například typu Li-ion, Pb, NiMH. Zařízení je řízeno
mikroprocesorem Arduino a má dvojřádkový display. Zařízení bude v kombinované krabičce z plechu a 3D tisku, zatím
mám hotovou tištěnou část, kterou jsem si navrhl a vytiskl.
Pavel Horský (16)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ještě k Mrukům (HK 207, 208)

Petr Kospach, OK1VEN poslal svoje řešení:

Nežere

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Friální

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Myje

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpověď je b), 10. (10x zelená 1
v posledním řádku tabulky
a současně 10x zelená 0
o řádek výše. Červené je nejisté.)
(Maximálně by jich bylo 21.)

Lubomír Čapek píše: Prý se nejedná o „pitomost”, takže zpozorním a čtu zadání: 36 „mruků”, to bude asi překlep. „Friální”, to bude
další překlep. Má pozornost strmě padá a laxně opakovaně čtu a snažím se opět zapojit chuť k řešení… Mám to zapotřebí? Mám tolik
běžných starostí a tady budu „bručet nad mruky!”
Po prvním popsaném papíře s nadšením posílám řešení: Špatně. „Konec, nemám čas, mám jiné důležitější starosti!”, říkám si. Druhý
den se ozývá vnitřní hlas: „Ty na to nemáš?” Neznám odpověď. Sedám k papíru a zkouším to znova. Třetí počmáraný papír s maximálně
jednoduchým záznamem ukazuje jasné světlo řešení. Dobrá
žerou gutar
13
myjí vodu
nálada mi stoupá o 1k %, šup do mejlu a s napětím čekám…
friální
nemyjí vodu
Ten pocit vítězství přeji každému! Kluci mruci rázem zpívají
nežerou gutar
2
myjí vodu
2
a já s potutelným úsměvem pokládám zadání Minitestíku
nemyjí vodu
0
kolegovi na stůl, aby si je i on mohl „užít”.
36 mruků
žerou gutar
11
myjí vodu
nefriální
nemyjí vodu
◄ Toto je řešení –DPXnežerou gutar 10
myjí vodu
10
Přiznám se, že s nápovědou od Miroslava Vonky.
nemyjí vodu
0
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Výsledky Minitestíku z HK 208
Trojúhelník, zvaný též Boží oko, vyjadřuje Ohmův zákon: Zakryjeme například
I (proud) a výsledek je U/R (napětí : odpor). Z juniorů jako první správně odpověděl Jenda Martinek (16). Též
Jenda Horský (11) a Míra Čapek (12). Dospěláci: František Štěpán OK2VFS, Petr Kospach OK1VEN, David Jež OK4DJ,
Tomáš Pavlovič. Trojúhelník lze použít i pro jiné vzorce.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Náš Minitestík

Je možné, aby dědeček slavil narozeniny jen tolikrát, kolikrát měl narozeniny jeho vnuk?
Námět: Josef Molnár, Hana Mikulenková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ždibec moudra na závěr
Erasmus Darwin
P oš e t i l ý j e č l ov ě k , k t e r ý s e n i k dy v ž i v o t ě n e o dv á ž i l u dě l a t ně j a k ý p o k us .
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HAM je mezinárodně používaný pojem pro radioamatéra
Toto číslo vyšlo 8. května 2021
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
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Všechna předchozí čísla HK, adresy kroužků, stavební návody a mnoho dalšího najdete na http://www.hamik.cz/
© Petr Prause, OK1DPX, redakce HAMÍK, Čechovská 59, 261 01 Příbram, tel. 728 861 496, dpx@seznam.cz
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