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

Název: Rameno robota

Předmět: matematika

Téma: planimetrie, trigonometrie, analytická geometrie

Věk žáků: 15 - 18

Časová dotace: 1 vyuč. hodina

Potřebné pomůcky, požadavky na 
techniku:

okopírované zadání nebo projekce, PC s přístupem na 
internet a projekcí

Požadované znalosti a dovednosti 
žáků:

souřadnice bodu, vzdálenost, goniometrické funkce, 
sinová a kosinová věta

Získané dovednosti a znalosti: rozbor technického problému, matematizace reálné 
situace, procvičení učiva na výpočtech

Aplikace tématu v reálném životě: automatizační technika, robotika

Zdroje: vlastní

Autor: M. Tyle
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Rameno robota

Úvod
V pivovaru Budvar
v Českých Budějovicích
dokončili v roce 2010
modernizaci stáčírny lahví,
v rámci které nyní pracuje
také robotické rameno pro
automatické uspořádání
přepravek na palety.

Zadání úlohy

Předpokládejme zjednodušenou verzi robotického ramene, které se pohybuje v rovině a je 
reprezentováno dvěma členy tvaru tyčí spojených kloubem.
První člen AB o délce a  je otáčivý kolem bodu A a svírá s vodorovným směrem úhel α 
v rozmezí od 0° do 90°. 
Druhý člen BC  má délku b a je otáčivý kolem bodu B tak, že svírá s kolmicí k a úhel β 
v rozmezí   0° až 180°.
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Úkol 1

Znázorněte pracovní prostor, neboli oblast dosahu robotického ramene, tj. množinu takových
bodů v rovině, do kterých robotické rameno dosáhne svým koncovým bodem C. 

Úkol 2

Některé body v pracovním prostoru jsou dosažitelné právě jedním způsobem natočení obou 
členů, jiných je možno dosáhnout dvěma způsoby jejich natočení. Vyznačte v pracovním 
prostoru tu část, která je v dosahu dvojím způsobem.

Úkol 3

Pro dané délky a a b členů a pro dané úhly α a β jejich natočení určete polohu koncového 
bodu  C robotického ramene. Polohu určete pomocí výpočtu jeho souřadnic v soustavě Oxy.

Úkol 4

Pro danou polohu koncového bodu C a pro dané délky a a b členů určete úhly α a β jejich 
natočení.
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Pomocný aplet:

Pro účely výuky byl v programu GeoGebra vytvořen aplet s názvem „Rameno robota“, který 
umožňuje vizualizaci pracovního prostoru v závislosti na délkách a a b, a který rovněž 
umožňuje kontrolu numerického výpočtu úhlů α a β, resp. souřadnic koncového bodu (v 
rámci dané přesnosti).

Aplet je použitelný online na adrese  https://www.geogebra.org/m/djdqpjc7

Aplet je doplněn animací pohybu robotického ramene a to tak, že uchopením zeleného bodu 
Q se nastaví požadovaná poloha koncového bodu ramene a tlačítkem „přesun“ se pohyb 
zahájí. Po dosažení zadaného bodu pohyb ustane.

Políčko „aktivovat“ slouží ke zpřístupnění tlačítka pro přesun. Není-li přesun aktivní, je možno
nastavovat pomocí posuvníků také natočení obou členů. Je-li přesun aktivní, zobrazují se 
aktuální hodnoty natočení. 

Poloha zeleného bodu Q je monitorována ještě v textovém poli zobrazením souřadnic v dané 
souřadné soustavě.

Použít lze aplet například těmito způsoby:
- Pomocí posuvníků pro natočení členů odvodit tvar pracovního prostoru (úkol 1), potom 
teprve jej zviditelnit. K odvození je možno také využít zobrazení stopy koncového bodu.
- Ukázat změnu pracovního prostoru pomocí posuvníků pro délku členů.
- Pomocí posuvníků pro natočení členů odvodit tvar oblasti dosažitelné dvěma způsoby 
(úkol 2) a potom teprve ji zviditelnit.
- Ukázat změnu oblasti dosažitelné dvěma způsoby při změně délek členů.
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- Zkusit si nastavit robota do dané polohy pomocí posuvníků pro natočení členů.
- Ověřit si výpočet výsledné polohy koncového bodu (úkol 3) pro dané natočení členů. 
Nejprve nastavte posuvníky pro natočení členů, s těmito hodnotami proveďte výpočty, 
potom přesuňte zelený bod Q do polohy červeného koncového bodu robota a v textovém 
poli zkontrolujte souřadnice bodu Q (v rámci dané přesnosti vašich výpočtů a přesnosti, 
s jakou aplet zobrazuje číselné hodnoty jednotlivých prvků).
- Ověřit si výpočet natočení členů pro požadovanou polohu koncového bodu (úkol 4). Nejprve
přesuňte zelený bod Q do požadované polohy, s hodnotami jeho souřadnic proveďte výpočty,
potom spusťte animaci pohybu pro přesun robota do dané polohy a nakonec zkontrolujte 
hodnoty úhlů natočení (opět v rámci uvedených přesností).

Aplet lze použít i jako motivační materiál – zkušenější uživatelé programu GeoGebra z řad 
žáků se mohou pokusit podobný aplet sami vytvořit.

Celý pracovní list s apletem může být podnětem k dalším úvahám o robotických ramenech 
složitějších typů, nebo výchozím bodem k výpočtům vyšší náročnosti.

Poznámky k apletu:
1) Animace pohybu je náročná na výpočty a pohyb robota tedy není úplně plynulý. Vzhledem k tomu 
je lepší aplet stáhnout a pouštět offline.
2) V rámci oblasti dvojího dosahu robot vždy zvolí možnost s menším úhlem prvního členu.
3) Přesun robota by měl být vždy co nejúspornější, ale ne vždy se mu to povede a někdy chvíli „hledá“.
Je to patrně dáno jeho okamžitými rozmary a nelze to přičítat na vrub ani výpočetní technice, ani 
autorovi :-)
4) Je-li zelený bod přesunut mimo pracovní prostor, objeví se upozornění, které zakryje tlačítko pro 
spuštění pohybu.
5) Pokud se přesun zeleného bodu do oblasti mimo dosah provedl za pohybu robota, zastaví se robot 
na původní poloze zeleného bodu.
5) Je-li nastavena délka prvního členu menší, než druhého, objeví se uprostřed oblasti dosahu 
„vykousnutí“. Přesunete-li zelený bod do těchto míst, neobjeví se upozornění, že bod je mimo dosah, 
ačkoli by mělo.  Jde o záměr autora a je to určeno k ukázce toho, že při spuštění přesunu se bude 
robot stále cyklicky pohybovat, dokud ho nezastavíte vypnutím aktivace.

Další poznámky:
Výukový materiál je zamýšlen jen jako zpestření výuky matematiky. Autor sám není odborníkem v 
problematice robotiky. Proto nemusí být použitá terminologie, značení, ani způsoby výpočtů shodné 
se standardními způsoby běžnými v tomto oboru a učitel by měl při použití tohoto výukového 
materiálu na tuto skutečnost žáky upozornit. 

Pro větší orientaci v této problematice může učitel žákům  doporučit další materiály vhodné k 
samostudiu, jako např. 
https://www.slideshare.net/DamianGordon1/2-link-planar-manipulator
https://www.dobre-knihy.cz/zaklady-robotiky-a-prostorove-kinematiky-371844.html?guard=1 
https://en.wikibooks.org/wiki/Robotics_Kinematics_and_Dynamics/Serial_Manipulator_Position_Kinematics, 
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ŘEŠENÍ

1) Pracovní prostor je omezen čtyřmi nebo sedmi kružnicovými oblouky, jejichž velikosti a 
polohy vyplývají z délek a a b a z rozmezí velikostí úhlů α a β.

2) Oblast dosažitelná dvojím způsobem je omezena třemi nebo čtyřmi kružnicovými oblouky, 
jejichž velikosti a polohy opět vyplývají z délek a a b a z rozmezí velikostí úhlů α a β.
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3) x (C)=x (A)+a⋅cos(α )+b⋅cos(α+β−90° )
y (C)= y (A )+a⋅sin (α)+b⋅sin(α+β−90°)

4) Označme úhly a vzdálenosti v souhlasu s obrázkem

potom platí: 
α = ε−δ , kde

sin(ε)=
y (C)− y (A)

c
,

c =|AC|=√([ x (C)−x (A)]
2
+[ y (C)− y (A)]

2
) ,

b2
=a2

+c2
−2ac cos(δ)

a dále β =90°+γ−α , 

přičemž x (C)= x (A)+acos(α )+bcos(γ ) .
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