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7.KINEMATICKÁ GEOMETIE V ROVINĚ 
   7.1 Rovinné křivky 

Křivka jako jednoparametrická množina bodů v E2. 
k={X[x,y]E2, x=x(u), y=y(u), uJR 
Příklad. Oblouk asteroid: x=cos3 u, y=sin3 u, u<0,π/2> 
(dx/du,dy/du)  o 
 
 
 
 
Z hlediska technické praxe: 
Křivka jako trajektorie bodu.  
Pokud chápeme parametr u jako čas, potom jednoparametrická množina je trajektorií 
bodu pohybujícího se v rovině. 
 
Křivka jako obálka  % 

   7.1 Rovinné křivky 
Křivka jako obálka 
Jednoparametrické soustavy křivek k(p), pR, kde p je parametr. Obálka (k) má s každou 
polohou křivky k společnou tečnu t v bodě dotyku T. 
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   7.1.3 Technické křivky 
Ekvidistanta 
Mějme vzdálenost d a křivku k, která má v každém bodě T tečnu t, normálu n. naneseme-li 
na normálu n danou vzdálenost d na stejnou stranu od bodů Ti  křivky k, dostaneme křivku 
k. Tato křivka se nazývá ekvidistanta (paralelní křivka) k dané křivce k. 

7.1.3 Technické křivky 
Evoluta, evolventa 

Mějme křivku k, která má v každém bodě T tečnu t, normálu n. Potom obálku normál (n) křivky k 
nazveme evoluta křivky. Mluvíme o dvojici křivek: evoluta (n), evolventa k 

 

Poznámka. Evoluta (n) je množina středů křivosti oskulačních kružnic ( středů křivosti) křivky k 
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7.1.3 Technické křivky 
Kruhová evolventa 

Nejznámější dvojicí křivek (evoluta,evolventa) je kružnice a kruhová evolventa. Kruhová 
evolventa vznikne odvalováním tečny t po kružnici. Postupně nanášíme délku oblouku na tečnu. 

 

Poznámka. Části kruhových evolvent se používají při navrhování evolventního ozubení. 

7.2 Kinematická geometrie v rovině 
Vyšetřuje geometrické vlastnosti rovinného pohybu. Zkoumá trajektorie bodů nebo obálky 
křivek. Nezabývá se způsobem vytvoření pohybu v závislosti na čase. To znamená, že neuvažuje 
rychlosti a zrychlení pohybujících se útvarů. 
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7.2 Kinematická geometrie v rovině 
Uvažujeme pevnou rovinnou soustavu , po které se pohybuje hybná rovinná soustava . 
Předpokládáme že pohyb je spojitý a že je hybná soustava uvnitř neproměnná. To znamená že 
jednotlivé polohy útvaru U   jsou navzájem shodné. U j  U j, i,j N, U i     i , U j     j  

 
A0B0C0   A1B1C1 ……. 

 

    

 

 

(k) obálka křivky k 

A trajektorie bodu A 
 

 

Poznámka. Pohyb snadno realizujeme pomoci průsvitného papíru, který hraje roli hybné soustavy 

7.2 Kinematická geometrie v rovině 
Příklad. Rovinný mechanizmus je určen podmínkou, že jeho úsečka AB se pohybuje tak, že bod A 
se otáčí kolem bodu O a bod B se pohybuje po přímce B.  Je zřejmé je A kružnice. 

Pevná soustava  je 
určena: A, B, O 

Hybná soustava  je 
určena: A0, B0 

Platí: |AiBi|= |AjBj| 
 

 

Poznámka. Pohyb snadno realizujeme pomoci průsvitného papíru, který hraje roli hybné soustavy 
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7.3 Určenost pohybu 
Pohyb je určen:  

B) Dvěma obálkami (m), (n) křivek m, n, |AB|=konst. 

Pevná soustava  je 
určena: (m), (n) 

Hybná soustava  je 
určena: m, n 

Platí:  m n = konst. 
 

 

7.3 Určenost pohybu 
Pohybuje-li se přímka m (nebo křivka) tak, že stále prochází jedním bodem (m), říkáme že jej obaluje a 
nazýváme jej bodovou obálkou (m) přímky (křivky) m. Můžeme si (m) představit jako kružnici nulového 
poloměru. Uvažujeme-li bodové obálky zvlášť, dostaneme další určení pohybu.   Pohyb je určen:  

D) Obálkou (m) křivky m a trajektorií A bodu A. 

Pevná soustava  je 
určena: (m), (n) 

Hybná soustava  je 
určena: m, n 

Platí:  m n = konst. 
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7.3 Určenost pohybu 
V následujících úlohách se budeme zabývat konstrukcemi trajektorií bodů a obálek přímek (resp. 
křivek). Přitom využijeme toho, že hybná soustava je uvnitř neproměnná  a tudíž jednotlivé 
polohy pohybujícího se útvaru jsou shodné útvary. 

7.3.3 Úloha 
Pohyb je dán dvěma přímkovými trajektoriemi A,B  bodů A, B.. Sestrojte obálku (m) přímky AB, 
m=AB  

Řešení. 
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7.3.4 Elementární pohyby v rovině 
Elementárními pohyby v rovině nazýváme otáčení a posunutí. 

Otáčení je dáno středem S. Trajektorie bodů A (AS) v rovině jsou kružnice se středem S. 
Normály trajektorií procházejí středem S. Otočí-li se útvar U i do polohy U j, pak všechny body 
útvaru U se otočí o tentýž úhel  a U i  U j 

7.3.4 Elementární pohyby v rovině 
Elementárními pohyby v rovině nazýváme otáčení a posunutí. 

Posunutí je dáno směrem s. Trajektorie všech bodů v rovině jsou přímky rovnoběžné se směrem 
s. Normály trajektorií jsou navzájem rovnoběžné a jsou kolmé ke směru posunutí s.  
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7.3.4 Vlastnosti elementárního pohybu 
Motivační úloha: Jsou dány dvě shodné úsečky Ai Bi, Aj Bj v rovině (Ai  Bi, Aj  Bj ). Ukažte, že 
existuje elementárni pohyb , který úsečku Ai Bi převádí do úsečky Aj Bj. 

7.5 Okamžité otáčení, okamžitý střed otáčení, pól pohybu 
7.5.1 Věta. Jsou dány dvě polohy i , j  hybné soustavy . Existuje elementární pohyb, který i 

převádí do polohy j . 

V takovém případě mluvíme o náhradním otáčení, které nahrazuje pohyb mezi dvěma polohami 
i , j  hybné soustavy. 
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7.5.2 Okamžité otáčení 
Jestliže ponecháme soustavu i ,na místě a 
pohybujeme soustavou j  dostatečně blízko k poloze 
i, pak dostaneme: 

 j   i  

  ( j-tý okamžik se blíží i-tému okamžiku), 

A i A j  t Ai ,  B j B j  t Bi , 

oA  n Ai ,  oB  n Bi , 

S i,j  S i ; S i se nazývá okamžitý střed otáčení. 

S i = lim ji  S i,j  
 

Náhradní otáčení mezi dvěma polohami hybné 
soustavy přejde do okamžitého otáčení, které  
nahradí pohyb v blízkosti polohy i (i-tého okamžiku). 
Střed okamžitého otáčení nazveme okamžitý střed 
otáčení nebo pól pohybu. 

7.5 3 Věta 
Pól Si daného pohybu (okamžitý střed otáčení) je průsečík všech normál trajektorií bodů a 
obálek křivek v i-té poloze (= v i-tém okamžiku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Větu použijem při konstrukci tečen trajektorií a bodů dotyku obálky. 
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7.5.4 Úloha 
Pohyb je dán dvěma trajektoriemi A,B bodů A, B. Sestrojte pól pohybu pro danou polohu a 
tečnu trajektorie bodu C. 

Řešení. 

1) t A tečna trajektorie v 
bodě A……… 

 

 
 

 

7.5.5 Úloha 
Pohyb je dán trajektorií  B  bodu B a obálkou (c) přímky c. Sestrojte pól pohybu pro danou 
polohu. 

Řešení. 

1) t B   B  (tečna k 
přímkové trajektorii 
je s ní totožná)…… 
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7.5.6 Úloha 
Pohyb je dán dvěma trajektoriemi  A, B bodů A, B. Sestrojte bod dotyku T obálky přímky m=AB. 

Řešení. 

1) ………. 

 

 
 

 

7.6 Polodie pohybu 
7.6.1 Odvalování (kotálení) křivek. 

Mějme křivky p, h0 dotýkající se ve společném bodě S0. 
Zvolme posloupnost bodů na křivce p a označme je po 
řadě S1, S2 , S3,…. Sk . Sestrojíme body (S1), (S2), (S3),…., (Sk ) 
na křivce h0  tak , aby pro délku oblouků platilo:  

Si   ͡   S i+1  =  (Si )  ͡  (S i+1 )  ,  i=0,1,2,3,……,k-1 

 Říkáme, že křivka  h se odvaluje (kotálí) po křivce p, 
jestliže se pohybuje tak, že křivky p, hi  se dotýkají, 
přičemž body (Si)  h přecházejí do bodů Si  p 
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7.6 Polodie pohybu 
7.6.2 Definice. 

Pevná polodie  p je množina pólů 
pohybu. Hybná polodie  hi  je množina 
bodů v hybné soustavě i, které se 
pohybem postupně stanou póly 
pohybu. 

Poznámka. Hybná polodie  h i  je tedy 
množina “budoucích” pólů. 

7.6.3 Věta 
A) Hybná polodie h i se odvaluje po pevné polodii  p, polodie se dotýkají v pólu Si. 
B) Pohyb v rovině lze převést na odvalování křivky po křivce, tj. hybné polodie h i  po pevné 

polodii  p. Výjimkou jsou pohyby, které mají pouze jeden pól pohybu (jsou to otáčení), nebo 
nemají žádné póly (jsou to posunutí podél křivky).  

 

7.6.4 Úloha 
Pohyb je dán přímkovou trajektorií  A bodu A a bodovou obálkou (b) přímky b, A  b. Sestrojte 
polodie pohybu. 
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7.8 Vratný pohyb 
Uvažovali jsme dvě rovinné soustavy pevnou , hybnou . Protože pohyb závisí na poloze 
pozorovatele, je relativní , můžeme obě soustavy zaměnit. Pevná soustava  se bude pohybovat, 
hybná soustava  zůstane na místě. Dostaneme nový pohyb s pevnou soustavou v a hybnou 
soustavou v.  Platí v  0  ,0

v    

7.8.1 Vlastnosti vratného pohybu. 

1) Jestliže při daném pohybu bod A vytváří trajektorii A, pak  se při vratném pohybu pohybuje 
trajektorie A a to tak, že stále prochází bodem A, obaluje jej. 

2) Jestliže při daném pohybu křivka k vytváří obálku (k), pak při vratném pohybu křivka (k) 
obaluje obálku k. 

3) Pohyb který vznikne z daného pohybu záměnou polodií je vratný pohyb. 

7.9 Cyklické pohyby 
Pohyb jehož polodie jsou kružnice nebo přímky (nikoliv současně obě přímky) se nazývá cyklický. 
Trajektorie bodů při tomto pohybu se nazývají cykloidy. Rozeznáváme tři typy cykloid a to: a) 
prosté cykloidy s body vratu, b) prodloužené cykloidy s uzlovými body a c) zkrácené cykloidy s 
inflexními body (nebo bez nich). 

prostá prodloužená zkrácená 
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7.9.1 Cykloidální pohyb 
Vzniká odvalováním kružnice h po přímce p. Střed H hybné polodie se pohybuje po přímce H, H ǁ 
p. Trajektorie bodu B (b0 leží vně h0) je prodloužená cykloida, trajektorie bodu C (C 0 leží uvnitř h0) 
je zkrácená cykloida. A je prostá cykloida (A0 leží na h). 

prostá 

prodloužená 

zkrácená 

7.9.3 Úloha Cykloidální pohyb 
Cykloidální pohyb je dán polodiemi p,h. Sestrojte obálku (m) kružnice m = ( M,r ). Sestrojte body 
dotyku T,W obálky (m) s kružnicí. 



6.11.2015 

15 

7.9.4 Cyklické pohyby 
Jejichž polodie jsou kružnice, rozdělíme do tří skupin. 

a) Epicykloidální pohyb – polodie se dotýkají vně. 

b) Hypocykloidální pohy – hybná polodie se odvaluje vnějším obvodem po vnitřním obvodu 
pevné. 

c) Pericykloidální pohyb – hybná polodie se odvaluje vnitřním obvodem po vnějším obvodu 
pevné. 

Trajektorie bodů při těchto pohybech se nazývají epicykloidy, hypocykloidy, pericykloidy. 

7.9.4 Cyklické pohyby 
Trajektorie bodů při těchto pohybech se nazývají 

 

            epicykloidy,                                    hypocykloidy,                                  pericykloidy. 
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7.9.5 Úloha 
Epicykloidální pohyb je dán polodiemi p,h. Sestrojte trajektorii A bodu A a její tečnu v bodě A.  

7.9.6 Úloha 
Hypocykloidální pohyb je dán polodiemi p,h. Sestrojte obálku (m) přímky a bod dotyku T obálky 
(m) s přímkou m.  


