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Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  

MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 
 

Předmět: Matematika, fyzika 

Téma: Cyklistický převod – výpočet délky řetězu a převodového poměru 

Věk žáků: 17-19 

Časová dotace: 1  

Potřebné pomůcky, 
požadavky na techniku: 

 
PC s programem GeoGebra, dataprojektor pro učitele, model 
cyklistického převodu v programu GeoGebra, kalkulátor, případně 
mechanický model cyklistického převodu 
 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

 
- znalosti z matematiky: délka oblouku kružnice, konstrukce 

společných tečen dvou kružnic, případně též funkce arccos 
- znalosti z fyziky o mechanických převodech – řetězový převod, 

převodový poměr 𝑖𝑖 
- dosazení do vzorce a výpočet pomocí kalkulátoru 
- vyjadřování neznámé ze vzorce 
- znalost základních úprav lomených výrazů 

 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

 
- prohloubení a upevnění početních dovedností žáků 
- aplikace fyzikální teorie v matematické úloze 
- porozumění vlivu některých proměnných na výsledek 
- aplikace matematické teorie v technické praxi 

 

Aplikace tématu 
v reálném životě: Cyklistický převod jako speciální druh mechanických převodů 

Zdroje: 
VORÁČOVÁ, Š. et al. Atlas geometrie. Geometrie krásná a užitečná  
Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-1575-4. 
 

Autor: 
 
PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D. 
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PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY (k tisku) 

1. Co je řetězový převod? Z čeho se skládá? K čemu se používají řetězové převody?  

Uveď konkrétní příklady. Jak se určí a co vyjadřuje tzv. převodový poměr (𝑖𝑖)?  

Najdi obrázek řetězového převodu. Využij Internet. 
 

2. Uvažuj cyklistický převod, který je tvořen kolem hnacím o poloměru 𝑟𝑟1, 𝑟𝑟1 ∈ (0; 10⟩ [cm],  

a kolem hnaným o poloměru 𝑟𝑟2, 𝑟𝑟2 ∈ (0; 10⟩, [cm]. Nejdříve odvoď vzorec  
pro výpočet délky 𝑙𝑙 řetězu cyklistického převodu, je-li vzdálenost os obou kol 𝑑𝑑,  

𝑑𝑑 ∈ (0; 20⟩, [cm]. Vypočítej délku 𝑙𝑙 řetězu, je-li: 𝑟𝑟1 = 4 cm, 𝑟𝑟2 = 7 cm a 𝑑𝑑 = 15 cm.  

Jaká podmínka musí být splněna pro 𝑟𝑟1, 𝑟𝑟2,𝑑𝑑, aby byl převod funkční?  
Kdy jde o převod „do pomala“ a kdy „do rychla“ (pro jakou hodnotu převodového  

poměru 𝑖𝑖)?  

Jak se vzorec pro výpočet délky řetězu změní pro 𝑟𝑟1 = 𝑟𝑟2 = 𝑟𝑟? 
 

3. Výsledky výpočtu z úlohy 2 ověř na modelu řetězového převodu v souboru programu 

GeoGebra. 

 
4. (Rozšiřující úloha) V programu GeoGebra vytvoř model řetězového převodu.  

(Posuvníky využij pro proměnné 𝑑𝑑1,𝑑𝑑2, 𝑑𝑑. Užij vhodných funkcí programu GeoGebra 

k zobrazení výsledné délky 𝑙𝑙 řetězu při proměnných hodnotách 𝑑𝑑1,𝑑𝑑2,𝑑𝑑.) 
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POZNÁMKY PRO UČITELE  

1. Řetězový převod (obr. 1) je speciální druh mechanického převodu. Skládá se z ozubeného 

kola hnacího a ozubeného kola hnaného, která jsou spojena uzavřeným řetězem. Řetězové 

převody se používají ve všech technických strojích, kde je potřeba přenést rotační pohyb 

z jedné osy na druhou. Nejznámějším užitím je však zřejmě cyklistický převod.  

Tzv. převodový poměr 𝑖𝑖 je určen poměrem otáček hnacího a hnaného kola, nebo poměrem 

jejich průměrů, případně počtem zubů hnacího a hnaného kola, tedy píšeme: 

𝑖𝑖 = 𝑛𝑛1
𝑛𝑛2

= 𝑧𝑧2
𝑧𝑧1

= 𝑑𝑑2
𝑑𝑑1

, 

kde 𝑛𝑛1 (𝑛𝑛2) značí počet otáček prvního (druhého) kola, 𝑧𝑧1 (𝑧𝑧2) značí počet zubů prvního 

(druhého) kola a 𝑑𝑑1 (𝑑𝑑2) jsou velikosti průměrů prvního (druhého) kola. 
 

     
Obrázek 1 Řetězový převod 

Poznámka: Seznámení se s řetězovým převodem je pro žáky vhodné pro pochopení úvah 
vedoucích k výpočtu a při odvození vzorce na výpočet délky řetězu. 

2. Délka 𝑙𝑙 řetězu je rovna součtu délek 𝑘𝑘, 𝑜𝑜 dvou oblouků GCI a JDH na kružnicích 

modelujících ozubená kola a délek dvou úseček (𝑚𝑚,𝑛𝑛) (o týchž délkách) s krajními body  
po řadě I, J a G, H, jež jsou dotykové body společných tečen obou kružnic. (obr. 2) 
 

 
Obrázek 2 Matematický model délky řetězu 
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Odvození vzorce pro výpočet délky řetězu: 

Uvažujme 𝑟𝑟1 < 𝑟𝑟2.  

Podle obr. 2 platí: 𝑙𝑙 = 𝑜𝑜 + 𝑘𝑘 + 2 ∙ 𝑛𝑛 a 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = 360°.  

Tedy po dosazení dílčích vztahů dostaneme: 

𝑙𝑙 = 𝛼𝛼 2𝜋𝜋𝑟𝑟1
360°

+ (360° − 𝛼𝛼) 2𝜋𝜋𝑟𝑟2
360°

+ 2 ∙ ��𝑑𝑑2 − (𝑟𝑟2 − 𝑟𝑟1)2�, 

𝑙𝑙 = 𝜋𝜋𝜋𝜋
180°

(𝑟𝑟1 − 𝑟𝑟2) + 2𝜋𝜋𝑟𝑟2 + 2 ∙ ��𝑑𝑑2 − (𝑟𝑟2 − 𝑟𝑟1)2�. (1) 

Neznámou proměnou zůstává ve vzorci (1) velikost úhlu 𝛼𝛼. Opět z obr. 2 lze odvodit: 

 𝜋𝜋
2

= 90° − 𝛼𝛼´ a sin𝛼𝛼´ = 𝑟𝑟2−𝑟𝑟1
𝑑𝑑

, tedy sin �90° − 𝜋𝜋
2
� = 𝑟𝑟2−𝑟𝑟1

𝑑𝑑
, tedy cos 𝜋𝜋

2
= 𝑟𝑟2−𝑟𝑟1

𝑑𝑑
. 

Pak 𝛼𝛼 = 2 ∙ arccos 𝑟𝑟2−𝑟𝑟1
𝑑𝑑

. Po dosazení dostaneme: 

𝑙𝑙 = 𝜋𝜋
90°

(𝑟𝑟1 − 𝑟𝑟2) ∙ arccos 𝑟𝑟2−𝑟𝑟1
𝑑𝑑

+ 2𝜋𝜋𝑟𝑟2 + 2 ∙ ��𝑑𝑑2 − (𝑟𝑟2 − 𝑟𝑟1)2�. (2) 

Po dosazení do (2) hodnot ze zadání úlohy  𝑟𝑟1 = 4 cm, 𝑟𝑟2 = 7 cm a 𝑑𝑑 = 15 cm získáme: 

𝑙𝑙 =
𝜋𝜋

90°
(4 − 7) ∙ arccos

1
5

+ 14𝜋𝜋 + 2 ∙ ��152 − (7 − 4)2� = 

= −𝜋𝜋
30°

arccos �−1
5
� + 14𝜋𝜋 + 2 ∙ √216 =̇− 8,2166 + 43,9823 + 29,3939 =̇ 65,16 cm. 

Odpověď: Délka řetězu je při daných hodnotách proměnných asi 65,16 cm. 
 
Poznámka: Protože ozubená kola zapadají do řetězu, je výsledek pouze přibližný. Výsledek 

je však platný pro tzv. patní kružnici ozubených kol (viz geometrie ozubeného kola, 
podrobnosti uvádí např. technické tabulky). 

Aby byl převod funkční, musí platit: 𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2 < 𝑑𝑑. Je-li 𝑟𝑟1 < 𝑟𝑟2, jde o převod „do pomala“,  
je-li 𝑟𝑟2 < 𝑟𝑟1, jde o převod „do rychla“. Podobně lze také říci: Je-li převodový poměr 𝑖𝑖 = 𝑑𝑑2

𝑑𝑑1
∈

(0; 1), jde o převod „do pomala“, pro 𝑖𝑖 ∈ (1;∞) jde o převod „do rychla“.  

Pro 𝑟𝑟1 = 𝑟𝑟2 mají obě kola stejný počet otáček a vzorec (2) má zjednodušený tvar 𝑙𝑙 = 2𝜋𝜋𝑟𝑟 +
2𝑑𝑑, což je součet délky kružnice o poloměru 𝑟𝑟1 = 𝑟𝑟2 = 𝑟𝑟 a dvojnásobku vzdálenosti 𝑑𝑑 os 
obou kol. 

 

Poznámka: Funkci arccos se lze vyhnout zvlášť provedeným výpočtem velikosti úhlu 𝛼𝛼. 
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3. Platnost výsledku plynoucího z řešení v úloze 2 lze ověřit na modelu řetězového převodu 

v souboru programu GeoGebra, který je přiložen k pracovnímu listu. Pohybem posuvníků 

se mění hodnoty proměnných 𝑟𝑟1, 𝑟𝑟2,𝑑𝑑, a tím také celkový zobrazovaný výsledek. 

 

4. (Rozšiřující úloha) V programu GeoGebra vytvoř model řetězového převodu. (Posuvníky 

využij pro proměnné 𝑟𝑟1, 𝑟𝑟2,𝑑𝑑.) 

Poznámka: Úloha 4 je určena jen pro studenty se zájmem o tento program. Soubor vytvoří 

jen pokročilí uživatelé tohoto programu. 
 

Shrnutí: Úloha propojuje znalosti z fyziky a matematiky. Do výuky doporučuji zařadit body 1 – 3 
(zarámovaná část pracovního listu). Bod 4 je volitelný. Úlohu lze modifikovat pro tzv. řemenový 
převod: v platnosti zůstává provedený výpočet, u vzorce pro výpočet převodového poměru 𝑖𝑖 se 
bude uvažovat jen podíl průměrů a podíl otáček příslušných kol v převodu. 
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