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Prkýnková elektronická stavebnice na vyšším gymnáziu 

MARTIN KRYNICKÝ 
Gymnázium, T ebo  

Prkýnková stavebnice elektrických obvod  je krátce popsána v u ebnici pro základní 
školy Fyzika kolem nás 3 [1]. 
Na principu uvedeném v této u ebnici je postavena sada pom cek využívaných v n -
kolika hodinách pro pokusy provád né studenty. V tšinou studenti pracují ve dvoji-
cích. Dv  cvi ení je t eba realizovat s polovinou t ídy: 

• první cvi ení, ve kterém se studenti u í se stavebnicí zacházet, 

• cvi ení, ve kterém se u í m it proud a nap tí. 
Všechna ostatní cvi ení je možné provád t s celou t ídou (30 student ) i rámci jed-
notlivých hodin. 

Konkrétní obsah sady 

Pom cky, které si po izuje každý student: 

Plochá baterie 4,5 V: Na prvních dvou cvi eních se používá normáln . P i m ení VA 
charakteristik sundá vyu ující (nebo student doma) vrchní kryt baterie a dvojice stu-
dent  tak ze dvou baterií získá celkem šest r zných nap tí v rozsahu 0 – 9 V. 

Pom cky, které si po izuje dvojice student : 

prkýnko z m kkého d eva (ne d evot íska a jiné materiály): rozm ry alespo  
7 x 20 x 3 cm 
kladívko 

Pom cky po izované u itelem: 

Sou ástky nakupované v elektronickém velkoobchod  http://www.ges.cz/. Ceny jsou 
z prosince 2009, kdy jsem po izoval stavebnici pro své nové p sobišt  na gymnáziu 
v T eboni. Sou ástky uvádím v etn  objednacích kód  a p esného ozna ení, protože 
se mi použité hodnoty osv d ily v praxi a jejich vyhledání stálo docela dost asu. Ne-
jde o reklamu, koupit sou ástky je samoz ejm  možné i jinde, t eba i výhodn ji. 

sou ástka ozna ení GES íslo GES Cena 
kus po et celkov  

multimetr DM 3900  GES 073 131 20 269 35 9415

dioda normální 1N 4007-TAP  GES 049 003 74 0,49 50 24,5

dioda LED ervená L-44SRC*G  GES 130 141 64 1,69 50 84,5
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dioda LED modrá L-53MBDK  GES 051 051 88 6,6 50 330

tranzistor BC 557C-TAP  GES 049 011 29 1 50 50

Žárovka (100 mA) L 3960  GES 051 139 42 7,35 50 367,5

kondenzátor AXI 2200/16  GES 054 002 51 10,6 50 530

Rezistor 4,7 Ohm 2W METALL 4R70 GES 053 016 53 1,31 50 65,5

Rezistor 10 Ohm 2W METALL 10R0 GES 053 016 57 1,31 50 65,5

Rezistor 27 Ohm 2W METALL 27R0 GES 053 016 62 1,31 50 65,5

Rezistor 180 Ohm 2W METALL 180R GES 053 016 72 1,31 50 65,5

potenciometr 4W-N 22R0 10%  GES 053 034 17 85,7 35 2999,5

objímka na žárov-
ku 784GES 051 004 44 8,22 35 287,7

pá kový p epína  KS 10  GES 065 001 58 53,9 35 1886,5

      

  celková cena  16237,2

ervená LED dioda má v patici zabudovaný ochranný odpor, je tedy možné ji bez 
obav poskytnout žák m k experimentování. Modrou diodu pak používám p i poku-
sech, které by ochranný odpor zbyte n  zkresloval. 
K uvedeným sou ástkám by bylo z ejm  vhodné p ikoupit ješt  menší po ty diod 
jiných barev (kv li studiu velikosti prahového nap tí a jeho souvislosti s barvou emi-
tovaného sv tla). 
Pá kový p epína  KS 10 není zcela ideální, doporu uji nákup jiného typu. 
Je možné také p ikoupit další sou ástky jako termistor nebo fotorezistor. 

H ebíky 

Dva druhy h ebík : zvolená velikost závisí na zakoupených multimetrech. Pr m r 
menšího typu h ebík  by m l p ibližn  odpovídat (nebo být malinko v tší) než pr -
m r m ících hrot  multimetru (aby bylo možné hroty používat p i sestavování obvo-
d  místo h ebík ). 
Hroty mulitmetru: pr m r 2 mm 
menší h ebík (na spojování obvodu): sedlá ský h ebík (menší hlavi ka): pr m r 
1,9 mm, délka 45 mm 
v tší h ebík (na vytvá ení dírek): klasický h ebík, pr m r 2,5 mm, délka 45 mm 
Výhoda menší hlavi ky u sedlá ského h ebíku není jednozna ná. Díky menší hlavi -
ce mén  p ekáží, na druhou stranu se h e zatla uje (což by nem la být nevýhoda, 
protože obvody by se nem ly zapojovat silou). 
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Dráty 

Jako spojovací dráty se osv d ily jednotlivé žíly klasického UTP kabelu kv li násle-
dujícím vlastnostem: 

• ideální tlouš ka pro zapojování obvod  (p ibližn  rovná tlouš ce vývod ), 

• n kolik barev, 

• snadná dostupnost (neustálé p ebudovávání po íta ových sítí je spolehlivým 
zdrojem zbytk  UTP kabelu). 

Pro spojování prvk  na desti ce je lepší varianta drát (jeden kus), pro napájení vývo-
d  je lepší varianta vlákno (spletené z ten ích drátk ), volný konec je p i pájení dobré 
slepit cínem, aby se nerozplétal. 
Odizolovávání konc  drát  je nejlepší provád t pomocí n žek. Slab  p itla íme (tak, 
abychom p est ihli izolaci, ale ne drát, cit dodá zkušenost) n žky k drátu a drátem 
trochu pooto íme. Bužírku pak stáhneme snadno i n žkami. Kv li postupné korozi se 
vyplatí po roce odizolované kousky drát  odst ihnout nebo dráty úpln  vyhodit. 
Nejv tším problémem p i zapojování obvod  je výroba dostate n  hlubokých 
(p ibližn  alespo  0,7 cm) d r do prkýnka. Díry nesmí být p íliš vyviklané, proto 
doporu uji zatloukat v tší h ebík p i výrob  díry na t ikrát postupn  do v tší 
hloubky. 
P ipojování obvod  k baterii je možné ešit dv ma zp soby: 

• odizolujeme delší kus drátu a obto íme ho okolo plíšku baterie (jednodušší, 
rychlejší metoda), 

• na konec drátu p ipájíme kancelá skou sponku, kterou pak nasazujeme na plíš-
ky baterie (pracn jší, o n co elegantn jší a spolehliv jší metoda). 

Spojování dvou baterií je výhodné provád t pomocí kancelá ské sponky. 

Využití: 

Stavebnici využívám p i následujících hodinách: 
Elektrické obvody (dvouhodinové cvi ení pro polovinu t ídy): Úvodní hodina se 
stavebnicí. Elektrické obvody se žárovkami a p epína i. Zkrat. 
Elektronické sou ástky (dv  hodiny i pro celou t ídu): Hlavní typy elektronických 
sou ástek (odpor, dioda, LED dioda, tranzistor, kondenzátor). 
M ení elektrického nap tí a proudu (dvouhodinové cvi ení pro polovinu t ídy): 
M ení elektrických veli in multimetrem, vlastnosti ampérmetru a voltmetru. 
VA charakteristika, elektrický odpor (dv  hodiny i pro celou t ídu): M ení VA 
charakteristiky, m ení ohmetrem, árový kód. 
D lení nap tí a proudu v elektrickém obvodu (dv  hodiny i pro celou t ídu): Stu-
dium složit jších obvod , praktický úvod do Kirchhoffových zákon . 
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Ohm v zákon pro uzav ený obvod (hodina pro celou t ídu): Demonstrace látky 
probírané v hodin . 
Regulace proudu a nap tí reostatem a potenciometrem (hodina pro celou t ídu): 
Demonstrace látky probírané v hodin . 
VA charakteristiaka diody, LED diody, fotorezistor, termistor (hodina pro celou 
t ídu): Úvod do studia polovodi . 
Podrobnosti o jednotlivých hodinách i použití stavebnice v nich je podrobn  popsáno 
na stránkách www.realisticky.cz. 

Výhody: 

cena: za 16000 K  získáme vybavení pro samostatnou práci 30 žák  
názornost: sou ástky vypadají p esn  tak, jak se používají ve skute nosti (sta í roze-
brat spálený po íta ový zdroj) 
snadná nahraditelnost: zni ené sou ástky se dají vyhodit a nahradit novými, jde 
o korunové položky, proto jsem kupoval v tší po et do zásoby 
p ehlednost: pokud se žáci snaží, jsou obvody velmi p ehledné 
nutnost pe livé práce: kvalita postaveného obvodu závisí na kvalit  práce 

Nevýhody: 

pájení vývod  na n které sou ástky (objímky žárovek, p epína e) 

Reakce student : 

U velké v tšiny od po átku kladná, jen malá ást d v at mívá zpo átku strach a jisté 
zábrany. Ke konci se objevuje áste né p esycení. 
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