
 

 

 

      

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  
MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 

 

Předmět: Matematika 

Téma: Goniometrie při měření výrobků 

Věk žáků: 15-16 let 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na techniku: 

- kalkulátor 
 

Požadované znalosti  
a dovednosti žáků: 

- goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku: funkce 
sinus, kosinus, tangens, kotangens jako poměry délek stran 
trojúhelníku 

- „čtení“ technického výkresu s porozuměním dat  
- vyjádření neznámé ze vzorce, dosazení do vztahu  

a výpočet pomocí kalkulátoru 

Získané dovednosti  
a znalosti: 

- prohloubení a upevnění početních dovedností žáků  
a jejich znalostí o uplatnění goniometrických funkcí při řešení 
problémů z praxe 

- prohloubení dovednosti číst technickou dokumentaci 
- matematické modelování situace z praxe 

Aplikace tématu 
v reálném životě: 

Řešený problém a příslušný výpočet každodenně využívají 
zaměstnanci firmy Husky – KTW při kontrole rozměrů výrobku  
na měřícím zařízení. 

Vzniklo na základě 
spolupráce 
s podnikem:  

Husky – KTW, s.r.o., J. Hradec 

Zdroje: 
Výřez technického výkresu a fotografie poskytl pan Lukáš Rotta,  
mistr odborného výcviku z firmy Husky – KTW, s.r.o., J. Hradec. 

Autor: 
 
PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D. 



 

 

PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY (k tisku) 

V technické praxi se provádí kontrola rozměrů nového výrobku. Přesnost měření se provádí  
na speciálním měřicím přístroji, tzv. souřadnicovém zařízení. (Obrázek 1) Jde o zařízení opatřené 
pohyblivými čidly, která jsou zakončená kuličkou citlivou na dotek. Detail čidla je vidět na další 
fotografii. (Obrázek 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 1: Měřicí přístroj – souřadnicové zařízení 

Obrázek 2: Detail čidla na souřadnicovém zařízení 

Ovládání měřícího zařízení 

Pohyblivé rameno s čidlem 

Čidlo 

Kulička čidla 



 

 

Na některém výrobku se rozměry ověří snadno, na jiném může být měření obtížné. Výrobky totiž 
často obsahují vnitřní otvory, do nichž se musí čidlo dostat a mít tak možnost změřit některé 
vnitřní kóty. Příkladem takového vnitřního otvoru je vyvrtaná díra, tedy otvor ve tvaru válce. Jsou-
li takové válcové otvory vyvrtány kolmo k podstavě tělesa (výrobku), může se čidlo do takového 
otvoru snadno dostat. Je-li však válcový otvor vyvrtán do výrobku tak, že osa tohoto otvoru není 
kolmá k podstavě tělesa (tedy vyvrtaná díra je ve tvaru kosého válce), nemůže již čidlo změřit 
vnitřní rozměry otvoru. Takový problém se pak řeší jednoduše tak, že se měřené těleso musí 
naklonit o určitý úhel. Naklánění výrobku se provádí na tzv. sinusovém magnetu. (Obrázek 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože se většinou měří výrobky vyrobené z kalené oceli či různých kovových slitin, drží měřený 
výrobek díky magnetickým vlastnostem magnetu dobře na vrchní ploše magnetu. Jestliže chceme 
nakloněný sinusový magnet s výrobkem zafixovat v určité poloze, podloží se konec jeho zvednuté 
části podložkou, jak je to vidět na dalších obrázcích. (Obrázek 4, Obrázek 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Sinusový magnet s výrobkem se šikmo vyvrtanými otvory 

Výrobek se šikmo vyvrtanými otvory, 

jejichž rozměry je potřeba změřit. 

Sinusový magnet, který je možné 

naklonit o libovolný úhel  

𝛼 ∈ 〈0°; 90°〉. 

Obrázek 4: Nakloněný sinusový magnet 

Zvednutá horní část sinusového magnetu 

Podložka sinusového magnetu, jejíž 

velikost se mění podle potřeby naklánění 

magnetu. 

Kloub sinusového magnetu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže se podaří magnet s výrobkem naklonit o správný úhel, může již čidlo změřit vnitřní rozměry 
otvorů vyvrtaných do výrobku. Měření rozměrů vnitřních částí výrobku ukazují další obrázky. 
(Obrázek 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvednutá horní část sinusového magnetu 

Dolní část sinusového magnetu 

Kloub sinusového magnetu 

Obrázek 5: Nakloněný sinusový magnet (pohled z boku) 

Obrázek 6: Měření vnitřního otvoru výrobku pomocí měřicího přístroje s kuličkovým čidlem 



 

 

Pro výpočty v úlohách formulovaných dále uvažujme výrobek, jehož technický výkres je  
na obrázku. (Obrázek 7) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na technickém výkresu představuje šrafovaná část vlastní výrobek. V prostřední části je zřejmý 
otvor o průměru 11 mm (tato hodnota se při výpočtech nepoužívá), jehož osa svírá s podstavnou 
stěnou výrobku úhel 72°. Jde tedy o výrobek s vnitřním otvorem, jehož osa není kolmá 
k podstavné stěně výrobku, a tak bude potřeba pro měření vnitřních rozměrů otvoru výrobek 
naklonit na sinusovém magnetu. 

Ve formulovaných úlohách ovšem měřené těleso (s původně poměrně složitým tvarem - Obrázek 7) 
zjednodušíme a budeme jej modelovat kvádrem, v němž je vyvrtán otvor válcovitého tvaru. Osa 
otvoru svírá s podstavnou stěnou obdobně jako u skutečného výrobku úhel 72°. 

Pro další výpočty v úlohách je také potřebné zdůraznit, že používaný sinusový magnet má délku 
své sklopné části 115 mm. 

  

Obrázek 7: Technický výkres měřeného výrobku, z něhož se vychází při řešení zadaných úloh 



 

 

Celou situaci naklápění sinusového magnetu s umístěným tělesem zjednodušeně znázorníme takto 
(Obrázek 8): 

 

Obrázek 8: Zjednodušený model naklápění sinusového magnetu 

Zadání úloh: 

 

1. Ve výrobku ve tvaru kvádru je otvor ve tvaru válce, jehož osa svírá s podstavnou stěnou 

výrobku úhel 𝛼. O jaký úhel je potřeba naklonit sinusový magnet s výrobkem, aby čidlo 

měřicího přístroje mohlo změřit hloubku otvoru, pohybuje-li se svisle dolů, tj. kolmo 

k podložce, na níž leží sinusový magnet. Úlohu řešte pro hodnotu 𝛼 = 72°. 

 

2. O kolik je potřeba podložit magnet s upevněným výrobkem na měřícím souřadnicovém 

zařízení, aby byl vnitřní měřený otvor výrobku v ose svislého pohybu měřícího čidla 

s kuličkou? Délka magnetu je 115 mm a úhel, který svírá podložka magnetu a vodorovná 

plocha, je 18°? 

 

3. Jak daleko je pata kolmice vedené koncovým bodem magnetu od kloubu, pomocí něhož 

magnet zvedáme? Délka magnetu je 115 mm a úhel, který svírá podložka magnetu  

a vodorovná plocha, je 18°. 

 

4. Jaký úhel by svírala podložka magnetu od vodorovné plochy, byl-li magnet podložen  

o 50 mm? Délka magnetu je 115 mm.  

 

Měřené těleso  

Otvor v měřeném tělese s osou 𝑜 

Trojúhelník 𝐴𝐵𝐶 modeluje sinusový magnet, 

který je možné naklonit 



 

 

POZNÁMKY PRO UČITELE  

- Zadání úlohy vychází z každodenní praxe pracovníků ve firmě Husky. Protože žáci  

(a většinou ani učitelé) nemají s technickou praxí zkušenosti, může být pro žáky zpočátku 

obtížné porozumět situaci s měřením výrobku, který je potřeba naklonit. Pro lepší 

pochopení popisované situace slouží pořízené fotografie. Ty by měl učitel žákům 

okomentovat. 

- Při studiu technického výkresu by měl žákům opět pomoct učitel, protože se žáci 

s technickými výkresy setkávají ve škole jen minimálně. Především je potřeba žákům 

vysvětlit základní principy kótování délek a velikostí úhlů. Zpočátku může být pro žáky 

obtížné rozlišit, co je vlastní výrobek a co jsou v něm vyvrtané otvory. Zajímavé jsou údaje  

o přípustných chybách změřených délek oproti délkám požadovaným. Největší pozornost 

by měli žáci věnovat zobrazené kótě úhlu s velikostí 72°, tj. velikosti úhlu, který svírá osa 

vyvrtaného otvoru vůči podstavě výrobku. 

Řešení úloh: 

1. Řešení úlohy je patrné z obrázku (Obrázek 9). Výrobek s vnitřním otvorem je znázorněn jako 

obdélník. Osa 𝑜 otvoru výrobku svírá s přeponou 𝐵𝐶 v pravoúhlém trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶  

(s pravým úhlem u vrcholu 𝐴), který modeluje sinusový magnet, úhel 𝛼. K němu vrcholový 

úhel ∢𝑃𝑅𝐵 má také velikost 𝛼. Tedy velikost hledaného úhlu ∢𝑅𝐵𝑃 je 90° − 𝛼.  

 

 

 

Obrázek 9: Model situace měření vnitřního otvoru výrobku 

Odpověď: Sinusový magnet je potřeba naklonit o úhel 90° − 𝛼. Pro 𝛼 = 72° je velikost hledaného 

úhlu u vrcholu 𝐵 |∢𝑅𝐵𝑃| = 18°. 



 

 

2. Situaci ze zadání úlohy č. 2 modelujeme pravoúhlým trojúhelníkem 𝐴𝐵𝐶 (Obrázek 10). 

  

Obrázek 10: Pravoúhlý trojúhelník ABC 

Řešení: Výpočet hledané délky strany 𝐴𝐶:  

𝑠𝑖𝑛18° =
|𝐴𝐶|

|𝐵𝐶|
. Z toho |𝐴𝐶| = |𝐵𝐶| ∙ 𝑠𝑖𝑛18°. 

|𝐴𝐶| = 115 ∙ 𝑠𝑖𝑛18° =̇ 35,5 mm. 

Odpověď: Sinusový magnet je potřeba podložit asi o 35,5 mm. 

 

3. Zadání úlohy 3 je možné modelovat stejným obrázkem jako u úlohy 2 (Obrázek 10). 

Tentokrát však hledáme délku odvěsny 𝐴𝐵 v pravoúhlém trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶 (s pravým 

úhlem u vrcholu 𝐴). 

Řešení (bez využití výsledku z úlohy 2 a bez užití Pythagorovy věty): Pro výpočet je 

potřeba využít funkci kosinus: 

𝑐𝑜𝑠18° =
|𝐴𝐵|

|𝐵𝐶|
.  

Z toho |𝐴𝐵| = |𝐵𝐶| ∙ 𝑐𝑜𝑠18°.  

Po dosazení |𝐴𝐵| = 115 ∙ 𝑐𝑜𝑠18° =̇ 109,4 mm. 

Odpověď: Vzdálenost paty 𝐴 kolmice vedené koncovým bodem 𝐶 magnetu od jeho 

kloubu 𝐵 je asi 109,4 mm. 

 

4. Také čtvrtý úkol je možné modelovat stejným obrázkem jako u úlohy 2 (Obrázek 10).  

Nyní chceme vypočítat velikost úhlu u vrcholu 𝐵 pravoúhlého trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶 

(s pravým úhlem u vrcholu 𝐴), je-li |𝐴𝐶| = 50 mm a |𝐵𝐶| = 115 mm.  

Řešení: Vhodně využijeme funkci sinus: 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
|𝐴𝑐|

|𝐵𝐶|
.  

Po dosazení 𝑠𝑖𝑛𝛼 =
50

115
=̇ 0,4347826087, tedy 𝛼 = 𝑠𝑖𝑛−1

10

23
=̇ 25°46´. 

Odpověď: Úhel, který svírá magnet s vodorovnou podložkou, je asi 25°46´. 


