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Pár zajímavých nápadů VI 

VÁCLAV PAZDERA 
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 

Abstrakt 

Příspěvek předkládá několik námětů na koupi a výrobu jednoduchých pomůcek. Dále 
jsou v příspěvku uvedeny i jednoduché náměty na pokusy s těmito pomůckami. 

Fluoreskující skleněná koule 

Při výuce kapitoly Atomy a záření používám detektory záření a různé zdroje záření. 
Nedávno jsem při koupi skleněných kuliček u jednoho prodejce [1] objevil fluoresku-
jící skleněnou kouli. 

 
Obr. 1. Fluoreskující skleněná koule [1] – uranové sklo 

Prodejce uvádí, že je koule vyrobena z uranového skla a je fluoreskující v UV světle. 
Je vyrobena ze skla s obsahem uranu (v neradioaktivní formě), které při osvícení UV 
světlem magicky fluoreskuje. 

 
Obr. 2. Fluoreskující skleněná koule [1] při osvětlení zeleným a fialovým laserem 

Na obr. 2 je možné pozorovat, že zelený laser koulí prochází bez fluorescence. Ale 
fialový laser způsobuje v uranové kouli fluorescenci. 
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Obr. 3. Měření záření koule z uranového skla (6. sloupeček) po dobu 10×100 s 

Na obr 3. je měření záření pozadí (1. až 5. sloupeček, 6., 7. a 9. sloupeček), záření 
koule z uranového skla (6. sloupeček) a záření vázy z uranového skla (9. sloupeček). 
Měření bylo prováděno měřícím systémem Verner pomocí senzoru radioaktivního 
záření. Uranová koule je samozřejmě zdrojem radioaktivního záření. Při porovnání se 
zářením pozadí a aktivitou školních zdrojů ze soupravy GamaBeta toto záření není 
silné. Tato koule může sloužit jako velmi pěkná pomůcka. 

Univerzální digitální termostat s LED displejem 

Při výuce kapitoly Elektrický proud v polovodičích používám polovodičovou sou-
částku termistor. Termistor se využívá ke konstrukci teploměru a termostatu. Dnes je 
k dostání velmi levný (250 Kč) digitální termostat (zároveň funguje jako digitální 
teploměr). Pomocí tohoto levného zařízení lze studentům názorně předvést funkci 
termostatu.  

 

Obr. 4. Univerzální digitální termostat 
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Obr. 5. Zapojení digitálního termostatu 

Na obr. 5 je schematické zapojení tohoto termostatu. Na termostatu nastavíme teplotu 
START 33 °C a teplotu STOP 40 °C. K relé připojíme žárovku (např. 24 V, 40 W). 
Termistor přiložíme k baňce žárovky (viz obr. 6). Celé zapojení bude fungovat tak, že 
žárovka ohřeje termistor a termostat při teplotě 40 °C žárovku vypne. Po následném 
ochlazení termistoru na 33 °C termostat zapne žárovku a proces se bude automaticky 
opakovat. Žárovka nám představuje tepelný spotřebič. 

Obr. 6. Ukázka ovládání žárovky termostatem s termistorem 
Termostat s tepelným spotřebičem tak udržuje teplotu v určitém nastaveném rozmezí. 
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Vystřelovač projektilů 

U firmy Vernier je možné zakoupit velmi pěknou pomůcku vystřelovač projektilů [2]. 
Tato pomůcka je vynikající, ale je velmi drahá. Josef Hubeňák ve svém příspěvku [3] 
uvádí návod na výrobu pomůcky – pneumatického děla. Zkusil jsem si tuto pomůcku 
vyrobit. 

Obr. 7. Pneumatické dělo 

Toto pneumatické dělo (viz obr. 7) je vyrobeno z tlakové nádoby (bombička CO2), 
elektromagnetického ventilu, hlavně (trubka PPR s průměrem 32 mm) a 
k natlakování tlakové nádoby vzduchem je použit automobilový ventilek s pumpou a 
s tlakoměrem. Tato pomůcka se studentům velmi líbila. Mám ale obavu, že do její 
výroby se podle návodu Josefa Hubeňáka [3] nikdo nepustí. 
Podařilo se mi tuto pomůcku vyrobit ještě levněji a mnohem jednodušeji!!! 
Na trhu je možno zakoupit tlakový čistič trubek (cena přibližně 300 Kč). 

Obr. 8. Tlakový čistič trubek 
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Když k tomuto čističi připojíme (upevníme stahovacím kroužkem) PPR trubku 
s průměrem 32 mm, tak máme za pár korun vystřelovač projektilů. Jako projektil mů-
žeme použít korkový špunt nebo lehkou gumovou kuličku. 

Obr. 9. Tlakový čistič trubek a PPR trubky s průměrem 32 mm 

Na obr. 9 je možné vidět tento tlakový čistič a trubky PPR 32 mm. Na trubkách je 
upevněná pomocí stahovacího kroužku gumová koncovka (je součástí příslušenství), 
kterou se trubka nasazuje (upevňuje) na čistič. 
Zařízení je vhodné pro experimenty z kinematiky, zejména na studium šikmého vrhu, 
vrhu svisle vzhůru a vodorovného vrhu. 
Na trubku (hlaveň) vpravo na obr. 9 jsem zabudoval dvě optické závory, jimiž mohu 
snímat (pomocí měřícího systému) dobu průletu projektilu hlavní. Při známé délce 
hlavně (od závory k závoře – 25 cm) mohu pak určit počáteční rychlost projektilu. 

Obr. 10. Ukázka měření doby průletu projektilu hlavní se systémem Vernier 
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Na trubku (hlaveň) vlevo na obr. 9 jsem zabudoval jednu optickou závoru. Touto op-
tickou závorou přes elektronický přepínač ovládám elektromagnet na kterém je upev-
něn terč. 

Obr. 11. Ukázka „výstřelu“ na terč (šikmo vzhůru) – hlaveň pomocí laseru míří na terč 

Při výstřelu projektilu optická (IR) závora „vypne“ elektromagnet. Terč začne padat 
volným pádem svisle dolů. Projektil ve svislém směru padá také svisle dolů. Projektil 
se pohybuje po balistické křivce a zasáhne terč [4]. 

Vrhací / padací zařízení 

Vyrobil jsem si také velmi pěknou pomůcku vrhací /padací zařízení [5]. Pomocí to-
hoto jednoduchého vrhacího a padacího zařízení lze působivě demonstrovat nezávis-
lost horizontální a vertikální složky pohybu. Dvě kuličky opustí současně zařízení 
stiskem tlačítka. Jedna padá kolmo dolů, druhá je vymrštěna horizontálním směrem. 
Obě kuličky dopadnou současně na podlahu. Zvuk dopadu obou kuliček je slyšet ve 
stejném okamžiku. 

Obr. 12. Vyrobené vrhací/padací zařízení (video [6]) 
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Toto zařízení jsem ještě vylepšil tím, že jsem pružinu připevnil na háček, s kterým lze 
pomocí matice natahovat pružinu a tím regulovat počáteční rychlost vodorovného 
vrhu. Dále jsem na zařízení připevnil háček (na obr. 12 vlevo), který je ovládán elek-
tromagnetem. Tím je umožněno akci ovládat na dálku a například celý děj snímat 
rychloběžnou kamerou. Pomůcku lze vyrobit s nákladem okolo 100 Kč. 
Pro ty, kterým se tato konstrukce zdá být složitá, nabízím jednodušší konstrukci, kte-
rou zvládne vyrobit každý domácí kutil (náklady okolo 50 Kč). 

Obr. 13. Výroba jednoduššího vrhacího/padacího zařízení 

Na obr. 13 lze vidět potřebný materiál na výrobu zařízení. 

Obr. 14. Vyrobené jednodušší vrhací/padací zařízení 
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Použití je velmi snadné. Zařízení držíme v levé ruce, do důlků na koncích volně otoč-
ných ramen vložíme kuličky. Úderem do konce ramena pravou rukou je jedna kulička 
vržena vodorovným směrem a druhá kulička padá volně dolů (jako u předchozího 
zařízení, které pohání pružina). Aby se otáčení ramena zastavilo, musíme mu dát do 
cesty vztyčený palec levé ruky. 

Závěr 

Přeji všem hodně zajímavých námětů (nápadů) na výrobu jednoduchých pomůcek a 
radost z objevování (potvrzování) fyzikálních zákonitostí. 
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