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Vlastní měření 

 Naše cíle 

◦ Sestavit základní model Gaussovy zbraně 

a následně jej zvětšit do patřičně silných 

rozměrů. 

 
Ráže zbraně Rychlost 

4,5 mm (vzduchovka) 170 m/s 

5,6 mm (malorážka) 220 m/s 

9 x 19 mm (pistole) 340 m/s 

12,7 x 99 mm (velkorážný kulomet) 800 m/s 

5,56 x 45 mm (útočná puška Heckler & Koch G36) 920 m/s 

125 x 1400 mm (tank) 1700 m/s 



Vlastní měření 

Náš postup 
 Nesystematické měření (metoda pokus-omyl) 

 Systematické měření (Počítání rychlosti výstřelu v0) 

◦ Z rovnoměrně zpomaleného pohybu 

v0 = 2s/t 

◦ Z vodorovného vrhu 

V0 = s √(2h/g) 

 



Vlastní měření 



Vlastní měření 

 Nová zjištění 
◦ Navzdory předpokladům se rychlost při třech 

magnetech začala zmenšovat. 

◦ Vzdálenosti mezi kuličkami se musí zvětšovat. 
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Vlastní měření 

 Nová zjištění 
◦ Izolepa možná není nejlepší k udržení magnetů 

(náhrada pevnými úchytkami z železářství) 

◦ Vytvořit kuličkám drážku, aby nevylétali z dráhy. 
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12,7 x 99 mm (velkorážný kulomet) 800 m/s 
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Vlastní měření 

Náš postup 
 Chtěli jsme odhadnout závislost, jak moc se mají vzdálenosti 

mezi kuličkami  a magnety zvětšovat. 

 Ukázalo se však, že se zvětšujícím se počtem magnetů 

rychlost výstřelu téměř neroste (nebo klesá) a to při libovolné 

konfiguraci.  
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Děkujeme za pozornost 


