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Bevezetés
Témaválasztásomat a mindennapi életben előforduló természettudományos –
matematikai és fizikai – problémakörök, a sport iránti érdeklődésem, valamint a tanári
pálya iránt érzett elhivatottságom inspirálták. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
kötelékében teljesített Matematika BSc-s tanulmányaim során Sportos szélsőértékfeladatok a fizikában címmel készítettem el szakdolgozatomat. Mostani munkában
újabb jelenségkörök körüljárásával bővítem ki az eddigieket, valamint egy leendő
pedagógus perspektívájából közelítek rá vizsgálódásaimra. Az egyetemi évek folyamán
általam legjobban megkedvelt területek, az analízis és a geometria eszközei nagy segítséget nyújtanak a mechanikában megismert mozgásfajták leírásában, szemléltetésében.
A tanári modulok „terepgyakorlatai”, valamint módszertani tanegységek –
különösen a szaktárgyi tanítási gyakorlatok – egyaránt arról győztek meg, hogy a
középiskolai diákok tudása nem elég gyakorlatias. Mind a hospitálásaim, mind a „kistanári” időszakaim során olyan tapasztalatokkal gyarapodtam, hogy a gyerekek
szívesebben oldanak meg számokkal, algebrai jelekkel és változókkal teli feladatokat.
Ódzkodnak a szöveges feladatoktól, és demonstráció hiányában nehezebben értelmezik
a kapott eredményeket. Egy olyan oktatási rendszerben, amelyben a matematika mellett
immáron még egy természettudományos tárgyból kötelező érettségi vizsgát tenni, ez a
terület azonnali fejlesztésre szorul.
Szakdolgozatommal kettős célt tűztem ki: a fent említett két természettudományban használt összefüggések segítségével racionalizáljam a hétköznapokból kiragadott, némileg idealizált szituációkat, és ezeket a Nemzeti Alaptantervben taglalt
tanári kompetenciák mentén változatos tanulásszervezési módszerekkel integráljam az
iskolai tananyagba. Elsődleges szempontként tekintek arra, hogy olyan példákat keressek, illetve találjak ki a problémák szemléltetésére, amelyek közel állnak a valós életben
tapasztaltakhoz, ugyanakkor jól modellezhetőek a matematika nyelvén. Ezen perspektívát szem előtt tartva szeretném elősegíteni azt a folyamatot, hogy a matematikát az
iránta kevésbé fogékonyak számára is érdekessé tegyem, motiváltnak érezzék magukat
a problémák feltérképezésekor.
Tanulmányomban a következetes, átlátható felépítésre törekedtem. Előbb a
modellalkotásról szerzett ismereteinket és az iskolai tananyagban betöltött szerepét
foglaltam össze, majd a sportos alkalmazásoknál az egyes témakörökben található
problémákat differenciáltan, a nehézségi szintjük alapján állítottam sorrendbe. Az egyes
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tömbben szereplő példák között olyan módszertani kapcsolatok fedezhetőek fel, mint
egy speciális esetről történő általánosítás, vagy egy korábbi feladat során kiszámolt
eredmény értelmezése, fordított alkalmazása. A fejezetek elején olvasható egy rövid bevezető, melyben ismertetem a feladatok közös vonásait, valamint már itt kitérek az őket
idealizáló körülményekre – pontszerűség; közeg- vagy légellenállás elhanyagolása.
Ezekre a feladatok szövegeiben már nem térek ki külön, de egy verseny vagy egy
középiskolai szakkör alkalmával természetesen ezeket újra fel kell tüntetni. Gimnáziumi
élményeimben központi szerepet játszott a szemléltetés, mint eszköz, ezért a mechanikus számolásokkal bővelkedő megoldásaimat a Maple 12, Geogebra 4.2 és egyéb
szimulációs programokban készített ábráimmal fűszereztem meg.
Kutatómunkámnak nem az a fő tárgya, hogy a modellezési feladatok elvegyék a
„szokásos, bejáratott” példák helyét a matematika és a fizika oktatásában. Inkább a
„változatosság gyönyörködtet” elvét követve, a más típusú feladatok kiegészítéséül
szolgálhatnak a tanórákon, szakkörökön.
Köszönet illeti a szakdolgozatomban segítséget nyújtó témavezetőmet,
Vásárhelyi Évát, aki a szakmai részen kívül a technikai megvalósításnál is ötletekkel
látott el. A nehezebb technikai részek kivitelezésében nyújtott segítségéért köszönettel
tartozom családomnak és legjobb barátaimnak.

2. Elméleti ráhangolás
Az alkalmazásképes tudás megszerzése minden tantárgyból, így a természettudományokból is igen fontos. A rohamléptekben változó világban a tájékozódáshoz, a
munkában való helytálláshoz létszükségesek a széleskörűen alkalmazható és bővíthető
ismeretek. Egy korábbi hazai vizsgálat értékelése azonban szembesíti a pedagógusokat a
„csúf” valósággal:
„Hogyan lehet az, hogy a tanórákon, tantárgyi kontextusban a tanulók viszonylag jól teljesítenek, de ha attól csak egy kicsit is eltávolodunk, a teljesítmények
drasztikusan romlanak... Az iskolai matematika többnyire konkrét, tanórai tantárgyi
teljesítményekre kondicionálja a tanulókat, az iskolai, tanórai matematika elszigetelt
tudást eredményez.”

(Dobi, 1998, 178. o.)

Ambrus Gabriella [3]-as cikkében azt részletezi, hogy számos fontos gondolatot
tartalmaz a fenti idézet. Az első félmondatból azt tudjuk leszűrni, hogy a magyar oktatás
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jónak mondható, a tanulók tárgyi tudására igenis lehet alapozni. A kutatások
eredményei azonban arra is rávilágítanak, hogy a megszerzett tudást nemcsak elfelejteni
igyekeznek a diákok, hanem valójában nincsenek is igazán a birtokában. Erre lehetne
visszavezetni azt, hogy a matematika tanulása sokak számára az éveken át tartó
„nyögvenyelősséget” vagy az unalomig begyakorolt rutinfeladatok egyhangúságát
jelenti? Nos, az értékelésénél érdemes a kapott eredmények, mutatók mögé is látnunk:
az iskolai tananyag részben az életidegensége miatt válik kevésbé vonzóvá a fiatalok
szemében, így kevésbé motiváltak tanulásra, ami tovább rontja a kutatási eredményeket.
Ennek tükrében a pedagógusokra nagy felelősség hárul szaktárgyuk tanításakor.
Az oktatás jól bevált hagyományai mellett olyan utakkal – megfelelő témák és a feldolgozás módjának jó megválasztásával – érdemes bővíteni, amelyek felkeltik a fiatalok
érdeklődését és alkalmazásképes ismereteket nyújt számukra. Véleményem szerint a
sportokkal kapcsolatos megfelelő modellezési feladatok jól megmozgatják a
fantáziájukat, fejlesztik a különböző kompetenciaterületeket.

2.1. A modellezés és annak folyamata
Mielőtt a szélsőérték-számítás iskolai tananyagban is megjelenő sportos
alkalmazásai felé továbbhaladnánk, előbb tisztázzuk, mit is értünk általánosságban a
modellezés fogalma alatt! Ezt a módszert a természettudományok olyan jelenségek,
szituációk megértésekor használják, amelyeket egyszerűsítések nélkül képtelenség
lenne leírni, mennyiségileg jellemezni. Gilbert Greefrath 2007-es cikke szerint a
modellalkotás során valamilyen – többnyire matematikán kívüli – problémát vagy kérdést oldunk meg úgy, hogy matematikán belüli kontextusba helyezzük azt. A probléma
matematizálásának módja sokszor bonyolult és nem lineáris.
Radnóti Katalin [2]-es cikkében azt taglalja, hogy a természettudományok történetében Galilei volt az, aki első ízben beszélt a mellékes hatások elhanyagolásának
szükségességéről, elképzelte milyen is lehet az úgynevezett „ideális” eset. „Minthogy a
súly, sebesség és az alak végtelen sokféleképp változhat, ezeket a jelenségeket nem tudjuk szigorú törvényekbe foglalni, ha tehát mégis tudóshoz méltóan akarjuk tárgyalni
anyagunkat, el kell vonatkoztatni tőlük, majd miután felismertük és bebizonyítottuk az
összes zavaró körülménytől elvonatkozatott tulajdonságokat, a mindennapi tapasztalat
megtanít, hogy törvényeink milyen korlátozások mellett érvényesek a gyakorlatban.”
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Galilei ezzel vezette be a modellalkotást a természettudományos jelenségek leírásához,
amely kiemeli a lényeges elemeket és a többit elhanyagolja, egyszerűsít, és ezzel a
jelenséget hozzáférhetővé teszi a matematikai tárgyalás számára. Összehangolta az
empíriát és a matematikát, amelyek napjainkban a különböző számítógépes szimulációs
programokkal egészülnek ki.
A modellalkotást igénylő feladatoknál a pedagógusok azt várják el a diákoktól,
hogy matematikai konstrukciókat hozzanak létre, majd ezek segítségével oldják meg a
problémát. A folyamat ezzel még nem ért véget: a tanulók legyenek képesek kiértékelni
a kapott eredményeket, és vessék össze a valósággal. Ezt nevezzük a modellezés
folyamatának. A 2003-as PISA
tanulmányban leírtak alapján a
következő

lépések

jellemzik

a

modellezési ciklust:
1. Induljunk ki egy valós környezetben levő problémából!
2. Rendezzük el ezt matematikai
fogalmak

szerint,

1. ábra: A modellezés folyamata

valamint

ismerjük fel az ide vonatkozó matematikai eljárásokat!
3. Fokozatosan „vagdossuk le” a valóság elemeit olyan folyamatok – feltételezések,
általánosítás, formalizálás, stb. – segítségével, amelyek a szituáció matematikai vonásait
helyezik előtérbe és a valós problémát olyan matematikai problémává alakítják, amely
hitelesen reprezentálja a szituációt.
4. A matematikai probléma megoldása.
5. Értelmezzük a matematikai megoldást a valós, életbeli szituációra vonatkoztatva.
Különböző típusú modelleket alkothatunk attól függően, hogy milyen célt kívánunk
elérni velük:


leíró: egy jelenség leírása, leképezése;
Példa: a pisai ferde torony alakjának leírása függvénnyel



magyarázó: célja a jobb megértés elérése;
Példa: egy matematikai-fizikai modell a folyadékokra/cseppfolyós anyagokra



normatív (előíró): a folyamatok adott körülmények között történő végbemenetelének megadása illetve előírása;
Példa: a különböző hajítások (függőleges, vízszintes, ferde) képlete a fizikában
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előrejelző: célja, hogy meg tudjunk jósolni valamit;
Példa: mikorra várható a Föld földgázkészletének elfogyása, jégtakarók elolvadása.

Könnyen előfordulhat, hogy egy-egy problémának többféle célja is van, ezért akár több
kategóriába is besorolható: gyakran találkozni magyarázó-leíró vagy normatív-előrejelző modellezési problémákkal is.
Kiindulás

Cél

Megoldási mód

Probléma-szituáció

Nyitott

Nyitott

Nyitott

„Homályos”

Nyitott

Zárt

Nyitott

Zárt

Nyitott

Nyitott

Zárt

Zárt

Nyitott

Zárt

Nyitott

Zárt

Zárt

Zárt

Zárt

Feladatkitalálás

Nyitott

Nyitott

Zárt

Kiindulási állapot

Nyitott

Zárt

Zárt

probléma
Interpretációs
probléma
Stratégia-keresési
probléma
Interpretációs
feladat
Egyszerű nyitott
feladat

kitalálása
1. táblázat: Nyitott feladattípusok

Greefrath [1]-es cikkében kifejti, hogy a modellezési feladatok meghatározó
tulajdonságai között szerepel a nyitottság is. A hagyományos feladatok többsége zárt.
Egy feladat zárt, ha a kiindulási és a célállapot, illetve a megoldási mód is egyértelműen
meghatározott. Nyitott feladatokról akkor beszélünk, amikor a feladat megadásánál a kiindulási állapot (feladat megadása), a célállapot (megoldás) vagy a kettőt összekötő
megoldási mód nem előre tisztázott. Azaz ha egy feladat nem zárt, akkor nyitott.
Nyitottságuk szerint összesen 8 feladattípust különböztetünk meg:
Tanulmányom sportos alkalmazásai kivétel nélkül az egyszerű nyitott feladatok
kategóriájába sorolhatóak. Bár az 1. táblázat alapján mindhárom lépés zárt, a megoldási
módnak nem szabad egyértelműnek lennie – különben nem tartozna a nyitott feladattípusok közé.
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2.2. A modellezés szerep e az iskolai oktatásban
2.2.1. K ompetenciák fej lesztése
A Nemzeti Alaptanterv ideája szerint az oktatás során kulcskompetenciákat fejlesztünk. A problémakezelés- és megoldás szinte kivétel nélkül mindegyik területtel
kapcsolatba hozható. A problémakezelés és –megoldás, valamint a modellezés esetében
a matematikai, a természettudományos és technikai, valamint a digitális kulcskompetencia kiemelt fontosságúnak bizonyul.
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó
képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek,
modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint az ezek alkalmazására való
törekvést fedi le – eltérő mértékben. A matematikai modellalkotás keretében a lényeges
információk szóban, képben majd formulákban történő regisztrálásától eljutunk a matematikai elméletig és eközben a megismerésnek különböző szintjeit és típusait járjuk be.
Takács Gábor [4]-es cikkében azt taglalja, hogy a természettudományos ismeretszerzéskor vizuális élményeken és konkrét tapasztaláson, mint empirikus bázison
alapuló logikus gondolkodásra nevelnünk. A nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, fontosságának elismerése mellett alapvető szerepe van a mindennapi életben a nem nyelvi
szimbólumoknak, s ezek közül is főképp a vizuális szimbólumoknak: képeknek, ábráknak, piktogramoknak, diagramoknak, táblázatoknak. A képi megjelenítés, a matematikai
fogalmak, struktúrák rajzokkal, sémákkal, jelekkel történő megadása elősegíti az összefüggések megértését. A vizuális megjelenítés hozzájárulhat a konkrét és az absztrakt
fogalmak közti távolság áthidalásához. Ezért fontos, hogy a természet tárgyait, jelenségeit környezetükkel együtt, szerkezeti, formai, színbeli valóságában szemléltessük.
Ugyanis a vizualitás „látni” tanít, nem bonyolult matematikai függvényekkel leírható
törvények megadásával, hanem képekben fogalmazza meg a valóságot.
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak és az
ezek által hozzáférhetővé tett tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a
társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. A világhálón fellelhető információk, virtuális kísérletek nagymértékben tágíthatják a tanulók ismereteinek
horizontját, és bázisát képezhetik az önálló tanulásnak, a csoportos munkavégzésnek
egyaránt. A modellezés az IKT kompetenciaterület fejlesztése során a számítógépes
programokkal készített szimulációkban nyilvánul meg.
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Fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését is segítő képességek fejlesztése. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag
és a tárgyalásmód megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje
szerinti differenciálás szükséges. Minden probléma körüljárásánál adjunk időt és teret
az eredmények pontosan megfogalmazására, megvitatására, szükség esetén korrigálására és újrafogalmazására. Sőt, a modellezési folyamat végső stádiumában érdemes
végiggondolkodni azt is, hogy a kapott számértékek mit jelentenek az adott szituáció, a
hétköznapok szemszögéből. Ennek köszönhetően olyan, nemcsak matematikai kompetencia is fejlesztésre kerül, mint az érveken alapuló vitakészség, a kommunikáció és a
kezdeményezőképesség.
Törekedjünk a fokozatosságra a modellezési feladatok tananyagba integrálásakor! Kezdetben lehetőleg könnyebb és bizonyos képességek fejlesztésére irányuló
feladatokkal szoktassuk rá a tanulókat a modellalkotásra, míg el nem jutnak arra a szintre, hogy egy teljes modellezési ciklust véghez tudnak vinni. A probléma típusától függően válasszuk meg a munkaszervezést, a megoldásra szánt időtartamot és az ahhoz
megfelelő környezetet. A modellezési feladatok feldolgozására általában a csoport- és a
párosmunka a legmegfelelőbb a módszertani palettából. A feldolgozás helyszínével
kapcsolatban még nagyobb szabadság javallott: készülhet a megoldás mind otthon,
mind az iskolában. Sőt, érdemes a diákokat otthoni kutatómunkára sarkallni, így a
feladat tanórai megoldásához szükséges információknak már a becsengetéskor a birtokában lesznek.
A modellezési feladatok integrálásakor a ló túloldalára sem szabad átesni. A
középiskolai tananyag számos lehetőséget ad a modellalkotásra, azonban ne hagyjuk,
hogy a tanórák menetében megszokottá, mindennapossá váljon az alkalmazásuk. Nem
egy feladatgyűjtemény esetében megfigyelhető, hogy túlságosan is steril megfogalmazásúak a példáik. Ezzel elvész a modellezési folyamat egyik fontos láncszeme: hol van
a saját élményen alapuló tapasztalatszerzés? A tanuló képességei csakis úgy fejlődhetnek, ha a folyamat aktív részesévé vált, megértette, hogy miért is kell bizonyos
körülményeket figyelmen kívül hagynunk és a feladat eredményeit nem csupán kettős
vonallal húzza alá, hanem értelmezni is tudja az általa megtapasztaltakhoz képest mutatkozó eltéréseket.
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2.2.2. Teljesít ménymotiváció
Sajátos emberi jellemzőnek számít a jó teljesítményre, sikerre való törekvés,
ilyenkor ennek elismerése és megbecsülése a tevékenység „haszna”. Sőt legtöbbször
még arra sincs szükség, hogy mások kedvéért tegyünk valamit: az önmagunkkal szemben támasztott elvárások mozgatnak minket. Gyakran már a feladat elvégzése előtt
megfogalmazódik bennünk egy igényszint, ami nem egy permanens dolognak számít, a
körülmények, tapasztalatok függvényében rugalmasan változhat. Sokszor a szociális
hatások befolyásolják a kitűzését, hiszen a többiekhez eredményéhez mérten hasonlítjuk
a sajátunkat. A célok kitűzésének és az értük való munkának alapvetően két lehetséges
kimenete van: siker vagy kudarc – aki túlteljesíti a vállalását, az sikeresként, aki alulteljesíti, az kudarcként éli meg a produkcióját.
Siker elérésének/Kudarc
elkerülésének motívuma

alacsony

magas

alacsony

kudarctűrő

sikerorientált

magas

kudarckerülő

túlbuzgó

2. táblázat: Viszonytípusok a sikerhez és a kudarchoz

Atkinson szerint a teljesítménymotiváció 3 komponensre bontható: motivációk,
a siker/kudarc szubjektív valószínűsége és a cél elérésének/elkerülésének vonzereje.
Egy időben jelentkező késztetések mindenkinél, de abban nagyok az egyéni különbségek, hogy a siker elérésének vágya vagy a kudarc elkerülésére irányuló késztetés kape központi szerepet. A jól körülhatárolható, közepes nehézségű feladatokat kedvelő
sikerorientált és a képességeihez képest irreális célkitűzéseket maga elé támasztó
kudarckerülő személyiségen túl az újabb megközelítések kiegészítik az eddig tárgyalt
modellt. Így a sikerhez és kudarchoz való viszonyt nem egy dimenzió két végpontjaként, hanem két, egymásra merőleges dimenzióként képzelik el. Az így nyert
2 2-es mátrix kitöltetlen rublikáiba a sikerorientáltságban és kudarckerülésben magas
motivációjú, a visszajelzésekre érzékenyen reagáló túlbuzgó, valamint a két
kategóriában alacsony motivációjú, iskolai feladatokból érdeklődés hiánya vagy tudatos
ellenszegülés miatt kivonuló kudarctűrő.
Fontos megemlíteni még azt, hogy az adott személy minek tulajdonítja a feladathelyzetben elért sikerit vagy kudarcait. Ezt az attribúcióelmélet keretein belül értelmezhetjük. Ilyen énvédő torzítás a sikernek belső okokkal – képesség, erőfeszítés –, míg a
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kudarcoknak külső okokkal – feladat nehézsége, pech – való magyarázata. Iskolában
fontos, hogy a tanulónak saját elképzelése legyen sikereinek vagy kudarcainak –
igyekezet ellenére kialakulhat egy tanult tehetetlenség benne – okairól. Ugyanakkor befolyással lehet az is, hogy a tanár mit gondol, vár el és jelez vissza a teljesítményéről a
diáknak. Jó példa lehet erre a motivációt alakító elvárásokban megmutatkozó nemek
közti különbségek. Sőt, a teljesítmény – sokszor hibásan – feltételezett okairól és képességekről való visszajelzések alakítják ki az érdeklődést, önbizalmat és a sikerelvárásokat az egyes területeken. A teljesítménymotivációval kapcsolatos elvárásokat
tehát két fő tényező határozza meg: a személy mennyire érzi hatékonynak magát az
adott területen, illetve ezen területen való szubjektív értéke. Mindkét tényezőt főleg
szocializációs hatások alakítják. Modellezéskor a megfelelő témák választásával és a
feldolgozás módjának jó megválasztásával növelhetőjük tovább a tanulók érdeklődését.

2.3. Matematikai háttéri smeret
2.3.1. A szélsőérték- számításról
A szélsőérték-számítás a matematika tudományának egy olyan ágazata, melyet a
különböző szakterületi – fogyasztási, termelési, pénzügyi, stb. – problémák megoldásakor hívnak segítségül a szakemberek. A számítások elvégzésekor több, változó paramétert is figyelembe kell venniük, így ilyenkor sokszor a legmechanikusabb algoritmushoz, a függvényvizsgálathoz és a differenciálás műveletéhez nyúlnak. A matematika különlegessége azonban abban rejlik, hogy egy konkrét problémára olykor képes
egyszerűbb, rövidebb eszmefuttatásokat igénylő választ szolgáltatni. A most következő
alkalmazásoknál elengedhetetlen a témakörhöz kapcsolódó definíciók, tételek pontos
ismerete. Foglaljuk össze őket röviden!
A szélsőértékek keresésénél számunkra fontosak a különböző közepek között fennálló egyenlőtlenségek. Először lássuk a közepeket külön-külön, majd pedig mondjuk ki
a kapcsolatukra vonatkozó tételt! A közép elnevezést minden esetben az indokolja,
hogy az így értelmezett számok mindegyike az ai számok legkisebbike és legnagyobbika közé esik. Számtani vagy aritmetikai középértéken bármely
szám átlagát, azaz a számok összegének n
általában

-nel jelöljük:
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,

,..,

-ed részét értjük. A számtani közepet

Mértani vagy geometriai középértéken bármely nemnegatív

,

zatának n

-nel jelöljük:

-edik gyökét értjük. A mértani közepet általában

Harmonikus középértékén bármely n

darab pozitív

,

,..,

,..,

szám szor-

szám reciprokából

számított számtani közép reciprokát értjük. A harmonikus közepet általában

-nel

jelöljük:
Négyzetes középértékén tetszőleges n

darab

,

,..,

számok négyzeteinek

számtani közepéből vont négyzetgyökvonást értjük. A négyzetes közepet általában

-

nel jelöljük:
Bármely n

darab pozitív

,

,..,

szám esetén a következő teljesül:

Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn a fenti képletben, ha

.

A közepek mellett a függvényvizsgálat jelentheti számunkra a legnagyobb
kapaszkodót a szélsőértékek keresésénél. Először definiáljuk azt, hogy mit is jelent egy
A halmazon értelmezett egyváltozós f függvény esetén a szélsőérték! Ha az A halmazhoz tartozó f(A) értékkészletnek van legnagyobb/legkisebb eleme, akkor azt az f
függvény A–n felvett maximumának/minimumának nevezzük és maxf(x)-szel/minf(x)szel jelöljük. Amennyiben a A és f(a) = maxf(a), illetve f(a) = minf(a), akkor azt mondjuk, hogy a az f függvény A-hoz tartozó abszolút maximumhelye/minimumhelye.
Ezeket közösen abszolút szélsőértékhelyeknek nevezzük. Egy abszolút szélsőértékhely
nem szükségképpen lokális, mert utóbbi esetében megköveteljük, hogy a függvény
legyen az a egy környezetében értelmezve. Ugyanakkor egy lokális szélsőértékhely sem
szükségképpen abszolút, hiszen f függvény a egy környezetén kívül még felvehet f(a)nál nagyobb értéket.
Szélsőértékek vizsgálatakor szerencsés esetben egy közepekkel való becslés
vagy teljes négyzetté alakítás megkönnyítheti a feladatunkat, máskülönben a
differenciálás műveletére kell hagyatkoznunk. De honnan is eredeztethető a deriválás és
a szélsőértékek közötti szoros kapcsolat? Laczkovich Miklós, T. Sós Vera írja [8]-ban,
hogy történelmi megközelítésben már a XVII. századi európai matematikusok célul tűzték ki maguk elé a mozgások és általában a változások jelenségeinek matematikai leírását. Ezt a leírást többek között olyan, a gyakorlati élet és a fizika által szolgáltatott
kérdéskörök megválaszolása tette szükségessé, mint például: Melyik a gömbbe írható
12

maximális térfogatú henger? Két előre megadott pont között melyik az időben leggyorsabb út, feltéve hogy a sebesség az idő függvényében változik? Ezen probléma
kezelésére ők dolgozták ki az úgynevezett kalkulus elméletét – más kifejezéssel élve a
differenciálszámítást –, aminek három fő összetevője volt: a Descartes-féle koordinátarendszer, a változó mennyiség fogalma, és ezen mennyiség deriváltja.
Az első összetevőt a kúpszeletek leírások már Apollóniosz is használta i.e. III.
században, azonban Descartes mutatott rá először arra, hogy a koordináta rendszer
segítségével geometriai problémák algebraiakká fogalmazhatóak át. A második összetevő esetében a XVII. századi matematikusok elképzelése szerint a fizikai jelenségekben szereplő mennyiségek az időtől folyamatosan függő változók, amelyeknek értékei pillanatról pillanatra változnak. Ezt az elképzelést a geometriai problémákra is kivetítették: minden görbét egy folytonosan mozgó pont pályájaként képzeltek el, így a
pont koordinátái szintén az időtől változó mennyiségekké váltak. A harmadik, s egyben
legfontosabb alkotónak a változó mennyiségek differenciálja számított. Ennek az az
intuitív kép a lényege, amely szerint minden változás végtelenül kicsiny változások
összefüggéséből keletkezik. Így maga az idő is végtelenül kicsiny időintervallumokból
tevődik össze. Az x változó mennyiség differenciálja az a végtelenül kicsiny mennyiség,
amennyivel x megváltozik egy végtelenül kicsiny időintervallum elteltével. Az x
differenciálját dx-szel jelöljük. Ekkor tehát x értéke egy végtelenül kicsiny időintervallum eltelte után x + dx-re változik.
A szélsőértékek keresésének az volt a legfőbb kulcsa, hogy ha az x-szel jelölt
változó mennyiség egy időpillanatban eléri a legnagyobb/legkisebb értékét, akkor ott a
dx = 0. Egy elhajított test esetében azt az „egy pillanatot” jelenti, amikor eléri
pályájának legmagasabb pontját, hiszen ott „egy pillanatig” vízszintesen repül. Ezt
használja ki a matematika is, azonban hangsúlyozni kell azt, hogy a most következő
tételek mindegyike szükséges, de nem elégséges feltételeket szolgáltatnak a keresésben.
I.

Tegyük fel, hogy f differenciálható a pontban. Ha f-nek lokális szélsőértékhelye van a-ban, akkor

(a) = 0. Az állítás meg nem fordíthatósága végett

itt jegyezzük meg a következő példát: x3 0-beli deriváltja ugyan nulla, ám a
0-ban a függvénynek nem szélsőértékhelye, hanem inflexiós pontja van.
II.

Legyen f differenciálható az a pont egy környezetében. Ha

(a) = 0 és

szigorúan lokálisan növekedő (lokálisan csökkenő) az a helyen, akkor az a
pont f-nek szigorú lokális minimumhelye. A szigorú lokális maximumhely
analóg módon adódik.
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III.

Legyen f kétszer differenciálható a pontban. Ha

(a) = 0 és

(a) ˃ 0,

akkor f-nek szigorú lokális minimuma van a pontban. A szigorú lokális
maximum analóg módon adódik.
Természetesen a többváltozós függvények esetében is van értelme szélsőértékeket
keresni. A megtalálásukhoz vezető ösvényen a parciális deriváltak segítenek bennünket,
azonban példáinkban – egyetlen kivétellel – kizárólag egyváltozós függvények jönnek
szóba.

2.3.2. Modellalkotás szélsőért ék-feladat okban
Sportpályákról vett problémák esetén kezdőlépésünk a példa matematikai
modelljének megalkotása legyen. Térképezzük fel, milyen adatokkal rendelkezünk! Ha
geometriai jellegű feladatról van szó, úgy készítsünk ábrát és annak megfelelő jelölésmódot vezessünk be! Írjuk fel olyan összefüggést (vagy többet), amellyel válaszul
szolgálunk a „mit kell meghatároznunk?” kérdésre. Az esetek túlnyomó részében ez egy
többváltozós függvényt jelent, ennek keressük a szélsőértékét. Tömören: fordítsuk le a
feladatot a matematika nyelvére!
A legfőbb törekvésünk az ismeretlenek számának csökkentésére irányul. Minél
kevesebb a változók száma, annál könnyebben alkalmazhatóak a fentebb említett elemi
módszerek a szélsőérték meghatározására. A feladat feltételeinek elemzésekor –
különösen a jelenségek fizikus szemmel történő leírásakor – sokszor találunk olyan
összefüggéseket, amelyek kapocsként szolgálnak az egyes paraméterek között. Így az
egyik ismeretlent a másikkal kifejezve behelyettesítjük a vizsgálandó többváltozós
függvény képletébe és ezzel elérhetjük a változók számának redukálását.
A modellalkotás és az ismeretlenek számának csökkentése azt feltételezi, hogy
birtokában vagyunk mindazon ismeretnek, amelyek aktivizálásával megfelelő módon ki
tudjuk választani és össze is tudjuk kapcsolni a probléma megoldásához szükséges
összefüggéseket. A modellalkotási feladatok egyik fő módszertani küldetése, hogy a
gimnáziumi évek során a tanulókban kialakuljon egy megfelelő ismeretek felidézéséért,
kiválasztásáért felelős kontroll, amelynek segítségével dönteni tudnak az előismeretek
felhasználhatóságáról. Néha a probléma átfogalmazása könnyíti meg a dolgunkat, de
arra is láthatunk példát, hogy „csak” egy jó ötlet, egy ügyes átalakítás kell, és már a cél14

egyenesben vagyunk. Előfordul, hogy az ismeretleneket egy új, harmadik változó függvényében tudjuk megadni, és ezen új változó segítségével írjuk fel a vizsgálandó függvényt. Ezen kapcsolatok felfedezése, felelevenítése számít az egyik legnehezebb fázisnak a szélsőérték-feladatok megoldásában. A tanulók változatos példák megoldásával
tudnak ilyesféle jártasságot szerezni a szélsőérték-feladatok témakörében.
2.3.3. A szélsőérték-számítás és a mozgások leírása az iskolai tananyagban
Minden tanár számára komoly fejtörést jelent, hogy milyen mértékben „vigye
be” a gyakorlati élet problémáit a tanóráira, a szakkörökre. Egy adott osztály tanítása
során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a
tanulók érdeklődése és a pályaorientáció is szerepet kapjon.
Ambrus Gabriella és Ambrus András [9]-es írásában taglalja, hogy a matematika
esetében is többféle tanítási irányzat van. A főbb irányzatok elég jól elkülöníthetők egymástól, ám a gyakorlatban a tanár személyiségétől, ismereteitől igencsak függ, milyen
stílusban tanít, s a saját stílusban többféle főbb irányzat is megjelenhet, több-kevesebb
mértékben. A főbb irányzatok közül a valóságközeli matematikaoktatást helyezi előtérbe az alkalmazásorientált matematikaoktatás, a realisztikus matematikaoktatás és a
projektorientált oktatás.
A matematikai ismereteknek ugyanakkor igen szigorú felépülési rendje van. Az
egyes témák egymást feltételezik, egymást segítik, ezért ezek felépülésének logikájára
fűzték fel a pedagógus munkáját. A fejlesztés különféle területei szintén illeszkednek
egymáshoz. A tevékenységek rendjét döntően a gyermekek életkori és a fent említett
egyéni sajátosságai határozzák meg, ezért a kerettanterv összeállításában a spirális felépítés elve érvényesül. Nem lehet és nem is szabad minden ismeretet azonnal rázúdítani
a tanulókra! Amíg az általános iskola 5-6. osztályában az érdeklődés felkeltése élvez
prioritást, addig a gimnázium az egyre elmélyülő matematikai tudásanyagnak és a megfelelő absztrakciós lépéseknek köszönhetően az elméleti ismeretek és a pragmatikus,
alkalmazott tudás meggyőző összekapcsolására törekszik.
A gimnáziumi évek során nagy hangsúlyt fektetnek a különböző tantárgyak
közötti koherencia megteremtésére – közös tartalom, közös fejlesztési feladat – is. Lássuk, milyen lehetőséget nyújt a négyosztályos gimnáziumok számára készített kerettanterv a szélsőérték-számítással megoldható sportos alkalmazások tananyagba integrálására! Fontos megjegyezni, hogy a matematika tanításával szemben a fizika esetében
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többnyire csak három tanév (9-11. osztályban) áll a tanárok rendelkezésére. Matematika
tanulmányaik során a diákok először a 10. osztályban, a függvények jellemzésénél találkoznak a szélsőérték fogalmával.
FÜGGVÉNYEK,
SOROZATOK
(10. osztály)

FEJLESZTÉSI
FELADATOK,
TEVÉKENYSÉGEK
Új függvénytulajdonságok megismerése, a periodicitás, mint időbeli és
térbeli jelenség.

TARTALOM

A négyzetgyök függvény.
A tanult függvények néhány egyszerű transzformációja.

Függvénytranszformációk alkalmazása.

A forgásszög szögfüggvényeinek
értelmezése, összefüggés a szög
szögfüggvényei között.

A négyjegyű függvénytáblázatok és
matematikai összefüggések célszerű
használata.

A szögfüggvények tulajdonságai
(értelmezési tartomány, monotonitás, zérushelyek, szélsőértékek, periodicitás, értékkészlet), a függvények ábrázolása.

A TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI
A szögfüggvények
definíciójának
ismerete, az x
 sinx és x
 cosx
függvények
ábrázolása és
tulajdonságai.

3. táblázat: Szélsőérték-számítás a 10. osztályban

A fentebb említett spirális felépítésnek köszönhetően a szélsőérték fogalmát 11. osztályban a függvényvizsgálatok során még nyomatékosabban elmélyítik, 12. osztályban a
természettudományokban alkalmazzák.
FÜGGVÉNYEK,
SOROZATOK
(11. osztály)

FEJLESZTÉSI
FELADATOK,
TEVÉKENYSÉGEK
A függvényfogalom
fejlesztése.
Összefüggések felismerése a matematika
különböző területei
között.
A bizonyításra való
törekvés fejlesztése.
Számítógép használata
a függvényvizsgálatokban és a transzformációkban.

TARTALOM

A TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A 2x, a 10x függvény, az
exponenciális függvény
vizsgálata, exponenciális folyamatok a
természetben.
A logaritmus függvény,
mint az exponenciális
függvény inverze.
A tanult függvények
tulajdonságai (értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás,
periodicitás, paritás).
Függvénytranszformációk: f(x) + c; f(x + c); c
f(x); f(c x).

4. táblázat: Szélsőérték-számítás a 11. osztályban
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Az alapfüggvények ábrái
és legfontosabb
tulajdonságainak
vizsgálata (értelmezési tartomány,
értékkészlet,
zérushely, szélsőérték)

FÜGGVÉNYEK,
SOROZATOK
(12. osztály)

FEJLESZTÉSI
FELADATOK,
TEVÉKENYSÉGEK

A TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

TARTALOM

Rendszerező
összefoglalás
Az absztrakciós készség
fejlesztése.

Az előző években
felsorolt továbbhaladási feltételek.

A függvényekről
tanultak áttekintése,
rendszerezése.

A függvényszemlélet fejlesztése.

Az alapfüggvények
ábrázolása.

A függvények alkalmazása a gyakorlatban, a
természettudományokban

Függvénytranszformáció
Függvényvizsgálat
függvényábrák
segítségével.

5. táblázat: Szélsőérték-számítás a 12. osztályban

A matematikai háttérismereteknél már részleteztük, hogy a szélsőérték-számítással
megoldható problémákra elemi úton is találhatunk megoldást. Az egyik pillérnek a két
pozitív szám számtani, mértani, harmonikus és négyzetes közepei közti összefüggés
számít, amelynek kimondására és bizonyítására először ugyancsak a 10. osztály kerül
sor.
SZÁMTAN,
ALGEBRA
(10. osztály)

FEJLESZTÉSI
FELADATOK,
TEVÉKENYSÉGEK

TARTALOM

A megoldás keresése
többféle úton, tanulói
felfedezések, önálló
eljárások keresése.

A másodfokú
egyenlet megoldása, a megoldó
képlet, gyöktényezős alak.

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.

A TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI
A megoldóképlet biztos
ismerete és alkalmazása.
Két pozitív szám
számtani és mértani
közepének fogalma

Összefüggés két
pozitív szám
számtani és
mértani közepe
között.

6. táblázat: Szélsőérték-számítás elemi úton a 10. osztályban

A fizikára vonatkozó kerettantervi fejezet alkalmazása során olyan oktatási
struktúrák alakíthatóak ki, melyek tevékenységközpontú képzést tesznek lehetővé.
Tudatosan épít azokra a pedagógusi megoldásokra, melyek a diákok együttműködését
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helyezik előtérbe, miközben az egyén felelősségét hangsúlyozzák a közösség munkájában. A gimnáziumban a fizikai jelenségek közös megfigyeléséből, kísérleti tapasztalatokból kiindulva juttatjuk el a tanulókat az átfogó összefüggések, törvényszerűségek
felismeréséhez. Mindehhez a tanári előadás és bemutató mellett a gyerekek aktivitására
és motivációjára építő egyéni és csoportos ismeretszerzés módszerei alkalmasak.
A matematikai és természettudományos kompetencia fejlesztéseként a könnyen
modellezhető sportos problémákat is inkább demonstrációs jelleggel érdemes bevinni a
tanórákra, ahol a tanult általános fizikai törvények jól alkalmazhatóak a sportpályákról
merített jelenségek magyarázatára. A mozgásfajták mennyiségi leírásánál alaposan
megnehezíti a dolgunkat, hogy a kerettanterv fizikára vonatkozó fejezetében kevésbé
figyelhető meg az a spirális felépítés, mint az imént tárgyalt matematikában. A mozgások kinematikai, dinamikai, energetikai leírása szinte egymaga felöleli a 9. osztályos
tananyagot, és ezek az ismeretek a későbbiekben már nem mélyülnek el, inkább csak kiegészülnek a 11. osztályban tanult mechanikai rezgésekkel és hullámokkal.
Témakörök

Tartalmak (9. osztály)
A testek haladó mozgása

Egyenletes körmozgás

Az anyagi pont egyenletes körmozgásának kísérleti vizsgálata. A
körmozgás kinematikai leírása. A gyorsulás, mint vektormennyiség.

Mozgások szuperpozíciója

Függőleges és vízszintes hajítás.

Dinamika
Erőtörvények

Nehézségi erő. Kényszererők. Súrlódás, közegellenállás. Rugóerő.

A lendületmegmaradás

A lendület-megmaradás törvénye és alkalmazása kísérleti példák,
mindennapi jelenségek (pl. ütközések, rakéta).

Körmozgás
dinamikai vizsgálata

Newton II. törvényének alkalmazása a körmozgásra.
A centripetális gyorsulást okozó erő felismerése mindennapi
jelenségekben.
Munka, energia

Mechanikai energiafajták

Mozgási energia, magassági energia, rugalmas energia. Munkatétel és
alkalmazása egyszerű feladatokban.

7. táblázat: Szélsőérték-számítással megoldható mozgásfajták megjelenése a mechanika tanításában

A mozgások mennyiségi leírásakor különösen a hajításoknál és az eredő erő
nagyságánál gyakran használatba vett trigonometikus függvények, vektorműveletek
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korai megjelenése okozhat nehézségeket, amely a matematikai kerettantervben a 10.
osztály fejlesztési területeinél kerülnek szóba. A sportos szélsőérték alkalmazásokra
vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a 9. osztályos tanulók számára inkább a jelenségek
modelltulajdonságait domborítsuk ki, míg a komolyabb számolásokat igénylő példák
egy szakkör témájának képezhetik tárgyát.
Véleményem szerint fontos, hogy minél több hétköznapokból kiragadt példával
találkozzanak a diákok, ugyanis az iskolának nemcsak a mindennapi életre, hanem a
későbbi hivatásra is fel kell készítenie őket. Ugyanis mást jelent a gyakorlati élet
igényeire tekintettel lenni, és mást a gyakorlati életet lemásolni, mesterkélten bevinni az
iskolában. Az elméleti bevezetést követően a továbbiakban már csak egy jelmondat
vezéreljen kedves Olvasóm: Rajtvonalra fel, vigyázz, mozdulj velünk!

3. Sportos alkalmazások
3.1. Hole-in-one (Egyb ől a lyu kba)
Ebben a fejezetben az örökifjak egyik közkedvelt sportágával, a golffal foglalkozom,
amelynél a labda egy síkban lejátszódó mozdulatsorainak leírásában, szemléltetésében
nagy segítséget nyújt a Descartes-féle derékszögű koordinátarendszerben való
ábrázolás. Az előző szakdolgozatomban tárgyalt távolugrás és súlydobás elhajított testeivel – súly, ember – szemben a gömb alakú golflabda jobban követi a pontszerűséget,
mozgása még inkább nyomon követhetővé válik. A következő példák esetében feltételezhető, a szélcsendes idő, valamint hogy a labda és az ütő közti ütközések tökéletes
rugalmasak. Továbbá tekintsünk el a labda forgásától is. A modellezési folyamat elején
tekintsük

elhanyagolható

nagyságúnak

a

labdát

mozgásában

akadályozó

közegellenállási erőt, azonban eme feltételezésünk érvényességét az eredmények
értelmezésekor újra át kell gondolni. Ezen egyszerűsítések jóvoltából mindösszesen
három olyan paraméter maradt, ami azt befolyásolja, hogy egy sportoló milyen
teljesítményt nyújt a verseny során: az elütés sebessége, az elütés helye és a lyuk közötti
távolság és az elütésnek a talajjal bezárt szöge. Ezen feltételezések ismertetése után már
csak annyi dolgunk maradt, hogy egyből célba találjunk – a labda földet éréskor már a
lyukban landoljon!
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3.1.1. Ütés sí k terepen
A tavaly visszavonuló Forma-1-es sztár, Michael Schumacher úgy döntött, hogy szabadidejében golfozói karrierbe kezdett. Ütőerejének és technikájának felmérésére egy sík
terepet választott gyakorlásul. Milyen α szög alatt üsse el a német világbajnok a labdát,
hogy az egy adott

kezdősebesség mellett a lehető legmesszebbről, egy ütéssel szálljon

a lyukba?(A repülési időt jelöljük T-vel!)
1. megoldás:
A modellezési folyamat első lépéseként a mindennapos testnevelésórák időkeretébe beintegrálható egy olyan videofelvétel elkészítése, amelyen a gimnáziumi udvar sík
terepén elütünk egy golflabdát (megjegyzés: eszközhiány esetén a demonstráció szempontjából egy pingponglabda és -ütő is alkalmas erre). A felvétel megtekintésekor megállapítható, hogy a golflabda mozgása során egy α hajlásszögű,

kezdősebességű ferde

hajítás végez. Ennek jellemzésére a Descartes-féle derékszögű koordinátarendszerben a
következő egyenletek írhatóak fel:
(1)
–

(2)

Fejezzünk ki T-t az (1) egyenletből, s helyettesítsük be (2)-be!
–

–

Miután az elütés helye tetszőlegesen megválasztható, így az egyszerűség kedvéért
tegyük azt a koordinátarendszerünk origójába! Ez alapján a labda az ütést követően is az
y = 0 koordinátában fog landolni – az azonos szint elve teljesül.
(3)
Ezzel egy tgα-ra nézve egy másodfokú egyenletet kaptunk, amelynek megoldását a bevett középiskolás módszereknek megfelelően a diszkrimináns vizsgálatával kezdjük:
–

Miután

–

mindig teljesül, ezért az egyenlőség teljesüléséért a zárójelben szereplő

kifejezésnek is nemnegatívnak kell lennie. Azaz:
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A kapott eredményt helyettesítsük vissza a (3) egyenletbe!
–
–

Az eredményül kapott α a szögek nyelvén annyit jelent számunkra, hogy a golfozó 45˚) egyből a lyukba találni.

os elütési szög esetén tud a lehető legtávolabbról (

2. megoldás:
A differenciálásnak köszönhetően ellenőrizhetjük a szögre és a maximális ütőtávolságra
kapott eredményünk helyességét. Ehhez vissza kell menni a kiindulási (1) és (2) egyenletekhez, melyek közül y = 0 ismeretében most (2)-ből a T repülési időre kapunk egy
másodfokú egyenletet!

–

Mivel a gyökjel előtti kivonás esetén T értékére negatív számot kapnánk, így csak egy
olyan megoldás fog T-re adódni, amelyhez fizikai jelentés is kapcsolható. Írjuk is vissza
nyomban ezt a megoldást az (1) egyenletbe!

A

kifejezésben az abszolútérték jel elhagyható, ugyanis a kezdősebesség

nagysága minden ütés esetén pozitív, míg a szinuszfüggvény a hegyesszögek esetén,
szögtartományban mindig nemnegatív értékeket vesz fel.

azaz a

Most már csak azt kell ellenőrizni, hogy az eredményül kapott
értéke-e

(α)-nak:

–

–
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ténylegesen szélső-

Mivel a második derivált a

0 nagyságú sebesség mellett – a

helyen minden

probléma felvetésének

= 0 esetben nincs

értelme – negatív értéket ad, ezért d(α)
2. ábra: Sebességfüggés különböző szögek esetén

függvénynek a

helyen maximuma van.

A korábbi,

összefüggés isme-

retében pillanatok alatt kielemezhetjük azt,
hogy a profi golfozók tornáján egy „nehéznek” nevezhető 400 méteres ütőtávolságnál
a különböző α szögek esetén milyen sebességet kell megütnie a labdát a golfozónak,
hogy

egyből

a

lyukban

találjon.

Amennyiben a gravitációs gyorsulás értékét

g≈

-nak vesszük, úgy a következő függvény rajzolható ki (2. ábra):
≈

Amennyiben most az elütés sebességét rögzítjük le, akkor az ütés nagyságának szögfüggésére nyerhetünk tanúbizonyságot. Éljünk azon feltételezésünkkel, amely szerint az
ütés egy tökéletesen rugalmas ütközés. Így az
ütközési előtti pillanatban 180

= 50

sebességgel meglódított ütővel a különböző α
szögek esetén a következő összefüggést kapjuk (3. ábra):

3. ábra: Távolságfüggés különböző szögek esetén
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Az eredmények szemléltetésében segítségünkre sietnek a modern technika vívmányai, a
számítógépen futtatható szimulációs programok. Többségük az interneten elérhető, így
Walter Fendt és Serényi Tamás JAVA alapú szimulációs eszköze is. A könnyű hozzáférhetőségen túl nagy előnye, hogy a ferdén elhajított test paramétereinél (kezdősebesség, kezdeti magasság, hajlásszög, tömeg) még a gravitációs gyorsulás nagysága is
változtatható, így a tanulók számára könnyen demonstrálható egy Hold felszínén ferdén
elhajított test mozgása is. Ezen felül a test mozgását jellemző főbb fizikai mennyiségek
(pillanatnyi koordinátái, sebessége, gyorsulása és energiája) is jól nyomon követhetőek.
A program legnagyobb hátrányát abban látom, hogy egyszerre csak egy mozgást képes
ábrázolni.

4. ábra: Egy 50 kezdősebességgel ferdén, 45°-os szögben
„elhajított” golflabda mozgása (Walter-Serényi szimulációs
programjával)

A másik mutatóba hozott programot – az ELTE OECD szimulációs programja – az önálló, összefüggő szakmai gyakorlat során kaptam vezetőtanáromtól. Legnagyobb
előnyének a demonstrációs jellegét tartom, vagyis egy ábrán több mozgás pályáját is
képest egyidejűleg megjeleníteni. Így a rendelkezésünkre álló paraméterek (kezdősebesség, kezdeti magasság, hajlásszög) egyikének változtatásával jól nyomon követhető az, hogyan változik a test pályája. Az előző programmal összehasonlítva azonban
több hiányossága is kiütközik: a változtatható paraméterek száma kevesebb, sőt, a meglevők esetében is lényegesen szűkebb intervallum áll rendelkezésünkre. Demonstráló
jellegéből adódóan a test mozgását jellemző fizikai mennyiségeket csak szerencsés esetben tudjuk leolvasni az ábráról.
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5. ábra: Egy 50 kezdősebességgel
ferdén „elhajított” golflabda
távolságfüggése különböző szögek
esetén (ELTE OECD szimulációs
programjával)

A modellalkotás utolsó fázisaként megállapítható, hogy a kapott eredmények szinkronba hozhatóak a valós életben tapasztaltakkal. Mindez azt jelenti számunkra, hogy a
probléma megoldása során jogosan élünk azzal a feltételezéssel, hogy tekintsük elhanyagolható nagyságúnak a közegellenállási erőt. Valósághűbb számadatokat kapunk a
sebesség négyzetével arányos közegellenállási erő figyelembe vételével, azonban ez a
gondolatmenet már differenciálegyenletekhez vezet, amely végképp nem része a gimnáziumi kerettantervnek.
3.1.2. Ütés dombtetőről
A golfozói karrierbe kezdő Michael Schumacher úgy döntött, hogy technikájának
finomítására ezúttal egy dombos terepet választ gyakorlásának helyszínéül. Milyen α
szög alatt üsse el az ex-Forma-1-es sztár a
adott

magas dombtetőről a labdát, hogy az egy

kezdősebesség mellett a lehető legmesszebbről, egy ütéssel szálljon a lyukba?

(A repülési időt jelöljük T-vel!)
1. megoldás:
Ismét egy ferde hajítással kell szembenéznünk, azonban a 3.1.1. példában taglaltakkal
ellentétben egy alapvető eltérésről nem szabad elfeledkeznünk. Ezúttal a földfelszíntől
mért kezdeti magasság már nem egyenlő 0-val, ugyanis a golfozó egy
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magas domb-

tetőről üti el a labdát. A maximális ütőtávolságot továbbra is a golfpálya felszínén
mérjük, ugyanakkor a számításaink kezdetén a vízszintes síkon vett vetület maximális
hosszával számolunk.
Ezek a változtatások didaktikai szemszögből is indokolttá teszi az ütések fejezeten
belüli sorrendjét, hiszen a kezdeti magasság figyelembe vételével a sík terepre felírt
egyenletek a következőképpen módosulnak:
(1)
–

(2)

Fejezzünk ki ismét T-t az (1) egyenletből, és helyettesítsük be (2)-be!
–

–

–

(3)

Ismét egy tgα-ban másodfokú egyenletet kaptunk, amelynek megoldását a bevett középiskolás módszereknek megfelelően ismét a diszkrimináns vizsgálatával kezdjük:
–
Miután

–

mindig teljesül, ezért a zárójeles kifejezésnek is nemnegatívnak kell
–

lennie. Azaz:

Ne feledkezzünk meg arról, hogy mindeddig a vízszintes felületre vett vetület
maximális hosszával számoltunk. A 6. ábra alapján az ütőtávolság maximuma:

Helyettesítsük vissza a

-ra kapott eredményt a (3)-as egyenletbe!

–
–
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2. megoldás:
A differenciálásnak köszönhetően ismét ellenőrizhetjük a szögre kapott eredményünk
helyességét. Ehhez vissza kell menni a kiindulási (1) és (2) egyenletekhez, melyek
közül y = 0 ismeretében most (2)-ből a T repülési időre kapunk egy másodfokú egyen–

letet!

, így a számlálóban található kifejezések elvég-

Mivel

zését követően T értékére negatív számot is kaphatnánk, ami fizikailag értelmetlen megoldást szolgáltatna. . A maximális ütőtávolságot továbbra is a golfpálya felszínén
mérjük, ugyanakkor a számításaink többségénél a vízszintes síkon vett vetület
maximális hosszával számolunk. Esetünkben ugyanis a hajítás távolságának maximuma
és a vízszintes síkon vett vetület maximuma egybe fog esni. Emiatt T-re pontosan egy
megoldás fog adódni, amit írjunk is vissza (1)-be!

–

Tudjuk, hogy egy szorzat pontosan akkor lesz 0, ha valamelyik szorzótényező 0, ezért
vizsgáljuk meg ezt a feltételt a különböző tényezőkre! A

tényező minden elütés

esetén pozitív értéket vesz fel, így a másik tényezőnek kell 0-val egyenlőnek lennie.
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–

ahol

Ezzel igazoltuk az előző és a mostani megoldásnál kapott végeredmény ekvivalens
voltát. A dombtetőről elütött golflabda pályájának a vízszintes síkon vett, maximális
hosszúságú vetülete:
∙
Ne feledkezzünk meg arról, hogy mindeddig a vízszintes felületre vett vetület
maximális hosszával számoltunk. A 6. ábra alapján:

esetben a sík terepre kapott eredményeket kapjuk vissza.
3. megoldás:
A két mechanikus megoldást követően most egy szebbet, dinamikusabbat is szeretnénk
mutatni. A levezetésben a vektorok skaláris és vektoriális szorzata is megjelenik, ezért a
középiskolában leginkább emelt szinten, szakkörön vagy egy matektábor keretein belül
érdemes megmutatni ezt a megoldási módszert. Miután a hajítások fizikaórán való
tanulmányozása

a

8-9.

osztályban

befejeződik, ezért mindenképpen egy
matekórai közös feladatmegoldás során
kerülhet

elő

ez

természettudományos

példa:
tárggyal

kapcsolatot remekül illusztrálja.

a
való
11.

osztályig mind faktos, mind alapszintű
csoportban előkerülnek a vektorokkal
elvégzett műveletek, míg a megoldás

6. ábra: Ferde hajítás dombtetőről

szépsége abban rejlik, hogy a levezetés kizárólag mechanikai alapismeretekre
támaszkodik.
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A soron következő levezetésben a félkövér betűtípus az adott kifejezés vektori
létére utal. Newton második, az erőt definiáló törvényének alkalmazásával írjuk fel a h
kezdősebességgel elütött golflabda mozgásegyenletét! Mivel a

magas dombtetőről

labdára csak a gravitációs tér fejt ki erőt, így a következő differenciálegyenletet kapjuk:

Mechanikai alapismeretink alapján a

kezdő- és

végsebességre a következő egyen-

leteket írhatjuk fel:
I.
II.
Mivel a sebességet definíció szerint az elmozdulás időderiváltjaként értelmezzük, – azaz
–, így a fenti egyenletek tovább alakíthatóak:
I.
II.
Az ábrán szereplő s elmozdulásvektort a II.-ből kifejezve az alábbira jutunk:
–
y irányban egy egyenletesen gyorsuló mozgásról lévén szó a golflabda átlagsebessége a
lyukba találáskor:
Vegyük észre a

vektoriális szorzatokról szóló egyenlőséget! Először

bontsuk fel a kezdő- és végsebességet a vízszintes illetve a függőleges tengellyel párhuzamos komponensekre, majd végezzük el a vektoriális szorzást!

Az egy irányba mutató – azaz párhuzamos – vektorok vektoriális szorzata 0, így csak a
különböző irányba mutatókat kell összeszoroznunk.

A vízszintes irányú sebesség a mozgás során állandó irányú és nagyságú, emiatt minden
időpillanatban teljesül a

egyenlőség. Továbbá használjuk fel a
–

vektoriális szorzásra tanult

azonosságot!

–

–
–

–
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Most vizsgáljuk meg a

vektoriális szorzatokról szóló egyenlőség

tényezőinek nagyságát!
Az általunk keresett d akkor veszi fel a maximális értékét ha,
annyit jelent számunkra, hogy az ábránkon szereplő

Szemléletesen ez

és

vektorok merőlegesek

lesznek egymásra. Ez az ütőtávolság maximumára a következőt jelenti:

Vizsgáljuk meg, hogy milyen koordinátákkal írható fel

és

!

Az energia-megmaradás elvét alkalmazva minden t időpillanatra teljesülni fog:
–
Miután

és

)

vektorok merőlegesek egymásra, ezért a skaláris szorzatuk nullát ad

eredményül. Írjuk fel a sebességek koordinátáinak felhasználásával ezt az egyenlőséget!
–

A trigonometrikus Pitagorasz-tétel alkalmazásával belátható a három megoldási
módszernél kapott eredmény ekvivalens volta:

3.1.3. Ütés lejtős terep re
Golfozói karrierjének kiteljesítéséért Michael Schumacher úgy döntött, hogy technikáját
egy új, emelkedős terepen fejleszti tökéletesre. Milyen φ szög alatt üsse el az ex-Forma1-es sztár a vízszintessel egy rögzített α szöget bezáró emelkedő lábához lehelyezett
labdát, hogy az egy adott

kezdősebesség mellett egy ütéssel a lehető legmesszebbi,

lejtőn levő lyukban kössön ki? (A repülési időt jelöljük T-vel!)
1. megoldás:
Mostani modellalkotásunk során is a ferde hajítások ismeretanyagához nyúlunk, azonban a 3.1.2. példában taglaltakkal ellentétben ezúttal egy vízszintessel α szöget bezáró
emelkedőn található lyukba szeretnénk egy ütéssel eljuttatni a labdát. Mostani
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esetünkben is a földfelszínt tekintsük a nullszintnek, így ezúttal a „célbaérés”
magassága nem egyenlő 0-val. Ez a változtatás didaktikai szemszögből is indokolttá
teszi az emelkedős példa ütések fejezeten belüli sorrendjét.
Az φ hajlásszögű,

kezdősebességű, parabola pályát leíró ferde hajítás jellemzésére a

Descartes-féle derékszögű koordinátarendszerben a következő egyenletek írhatóak fel:
(1)
–

(2)

Fejezzünk ki T-t az (1) egyenletből, s helyettesítsük be (2)-be!
–

–

, ahol

(3)

Geometriai ismereteink segítségével az emelkedő egyenlete a következő alakban írható
fel:

(4)
A (3) és (4) görbe a Descartesféle

derékszögű

koordinátarendszer

origója

mellett még egy pontban – a 7.
ábra jelöléseivel: D pont – metszi
egymást. Ez a pont a golflyuk
helye.
Tegyük egyenlővé a görbéket
7. ábra: Ferde hajítás egy emelkedőn fekvő lyukba

leíró egyenleteket!

–
Ezzel x-re, a vízszintes síkon vett vetület hosszára kapunk megoldást, de a példában a
hajítás távolságának a maximumára van szükségünk. Esetünkben a hajítás távolságának
maximuma és a vízszintes síkon vett vetület maximuma egybe fog esni.
Rögzített α esetén:
Számunkra ennek az értéknek a maximuma kell!
–

–
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Ebből a levezetésből világosan kiderül, hogy egy rögzített, α szögű emelkedőn az ütés
maximális távolságára kapott összefüggés egy konstans és egy φ-tól függő tényező
alakban felírható. Esetünkben a konstans szerepét

szorzata, azaz

–

tölti be, míg a φ-tól függő tényező

.

Keressük meg f(φ) szélsőértékeit deriválás nélkül! Első lépésként a szinuszra és
koszinuszra vonatkozó trigonometrikus azonosságokat hívjuk segítségül:
(5)
–

–

(6)

Fogjuk fel egyenletrendszerként az (5) és (6) azonosságot és adjuk össze őket!
–

(7)

Alkalmazzuk az így kapott összefüggést f(φ) szélsőértékeinek megkeresésére (a
–

megfelelő szereposztás: x = φ, y = α)!

–

Ezen kifejezés argumentumára vonatkoztatott maximum:
–

(8)

A ferde hajításra fókuszálva a maximális távolsághoz tartozó elütés szöge megegyezik
az α hajlásszögű emelkedő és a

számtani közepével. Ezzel az elütés maximális

távolságának szögfüggésére a következő összefüggés adódik:
–

–

–
–

–

–

(9)
(10)

A természetben előforduló emelkedő hajlásszöge a

szögtartományba esik,

így az elütés maximális távolságához tartozó szög nagyság akkor maximális, ha az
emelkedő hajlásszöge minimális, azaz

.

Az elütés maximális távolsága:

Modellezési folyamatunk utolsó lépcsőfokaként értelmezzük a levezetések során kapott
összefüggéseket speciális eseteken keresztül.
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Egy α = 0 hajlásszögű lejtő esetén a 3.1.1. fejezetben tárgyalt – sík terepen, φ
szöggel – ütés maximális távolságára vonatkozó eredményt nyerjük vissza a (9) egyenletbe való helyettesítés során:
A (10) összefüggésből dívik ki leginkább, hogy az ütés maximális távolságára
vonatkozó szélsőérték keresésekor
nagy jelentőséggel bír az emelkedő
hajlásszögének

8. ábra: Egy rögzített kezdősebességű ütés maximális
távolságának függése az emelkedő hajlásszögétől

megválasztása.

Vizsgálódásomat ezúttal egy 50
kezdősebességgel elütött golflabda
esetében végzem el, miközben a
gravitációs gyorsulás értékét g ≈ 10
-nek vettem:
–
–

Észrevétel a 8. ábrához: A görbe első síknegyedbe eső része – azaz a [0; ] intervallum
–
9. ábra: Sebességfüggés különböző α hajlásszögű
emelkedőn, rögzített ütőtávolság mellett

tartozik

szorosan

a

feladat

megoldásához, a többi intervallum a
görbe

alakjának

szolgál.

A

szemléltetésére

hegyesszögű

emelkedő

hajlásszögének változtatása során a
értéke

a

[0

m;

250

m]

intervallumból kerül ki.
Érdemes kielemezni azt is, hogy az
ütőtávolságnak

rögzítése

mellett

különböző α hajlásszögű emelkedő
esetében milyen sebességgel kell megütnie a labdát a golfozónak, hogy
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egyből a lyukban találjon. Amennyiben a gravitációs gyorsulás értékét g ≈ 10
a maximális ütőtávolságot

-nek és

méternek vesszük, úgy a következő grafikon

rajzolható fel (9. ábra):
–

–

–

Észrevétel a 9. ábrához: A hegyesszögű emelkedő hajlásszögének változtatása során a
értéke a [20∙

; ∞

[ intervallumból kerül ki. A sportpályán észlelhető
≈

szituációra vonatkoztatva már az α = 0 esetre kapott

-s

kezdősebesség elérését is csak ütőképesebb játékosok tudják megvalósítani.

2. megoldás:
A differenciálásnak köszönhetően ismét ellenőrizhetjük φ szögre kapott eredményünk
helyességét. Kapcsolódjunk be az imént részletezett megoldás azon gondolati egységénél, amely az α szögű emelkedőre való ütés maximális távolságára egy konstans és
egy φ-tól függő tényező szorzatát adta összefüggésül!
–
–
Deriváljuk a függvényt φ változója szerint!

Tudjuk, hogy egy szorzat pontosan akkor 0, ha valamelyik szorzótényező 0, ezért vizsgáljuk meg ezt a feltételt a különböző tényezőkre! A

tényező minden elütés esetén

pozitív értéket vesz fel, így a másik tényezőnek kell 0-val egyenlőnek lennie.

–
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A 7. ábra jelöléseivel az α hajlásszögű emelkedő és a vízszintessel 2φ nagyságú szöget
bezáró egyenesek meredekségeinek szorzata –1, akkor a két egyenes merőleges
egymásra:
A maximális távolsághoz tartozó elütés szöge így ismét megegyezik az α hajlásszögű
emelkedő és a

számtani közepével. Ezzel az elütés maximális távolságának szög-

függésére a következő összefüggés adódik:
–

)]
szögtartományba esik, így

A természetben előforduló lejtők hajlásszöge a

az elütés maximális távolságához tartozó szög nagyság akkor maximális, ha az emelkedő hajlásszöge minimális, azaz
Az elütés maximális távolsága:
Most már csak azt kell ellenőrizni, hogy az eredményül kapott
legesen szélsőértéke van-e

-nak:

–

–
–

–

–
Mivel a második derivált a
probléma felvetésének
függvénynek a

helyen tény-

–
helyen minden

–

nagyságú sebesség mellett – a

esetben nincs értelme – negatív értéket ad, ezért (φ)

helyen maximuma van.

3.2. Használd ki a sú rlódást!
A technikai sportágak többségénél a csapatok/versenyzők sikeres szereplésnek több
kulcsfontosságú összetevője van: a mérnökök által a pálya adottságaihoz mérten beállított versenygép, átgondolt taktika és a pilóták technikai tudása. Utóbbi tényező leginkább a kanyarvételek során nyilvánul meg: a versenyzők a körpálya középpontja felé
dőlve – az álló, függőleges helyzethez képest α szöggel – kanyarodnak, miközben a
lehető legnagyobb, állandó nagyságú sebességgel haladnak úgy, hogy még képesek be-
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venni a kanyart (megjegyzés: manapság a pályatervezők is segítik a pilótákat és eleve
döntött kanyarokat építenek be a pálya vonalvezetésébe). Ezen problémakör kapcsán a
körmozgás dinamikai jellemzői kerülnek előtérbe: a kanyarodás síkjában fellépő
egyedüli valós, tapadási súrlódási erő szolgáltatja a test körpályán tartásához szükséges
– a körpálya minden pontjából a kör középpontja felé mutató – fiktív, centripetális erőt.
A modellalkotás kezdeti stádiumában az ideális versenykörülményeken – száraz, jó
minőségű pálya – túl a közegellenállási erő nagyságát és a levegő áramlását is elhanyagolhatónak vesszük. Súrlódásra fel, avagy „Vissza kettő, padlógáz!”
3.2.1. Technikás kanyarvétel
A gyorsasági motoros világbajnokság (MotoGP)
futamain gyakran tizedmásodpercek döntenek a dobogós helyezések sorsáról. A sportág képviselői különösen a „bedőlős” kanyarvételekre fektetnek nagy
hangsúlyt, ugyanis egy jó kigyorsítással könnyedén
10. ábra: Kanyarodó motoros

pozícióelőnybe

kerülhetnek.

Legalább

mekkora

tapadási súrlódási együtthatójú kerekeket hozzon a gumigyártó, hogy a függőleges helyzethez képest α szöggel bedőlő versenyző a lehető legnagyobb, v sebességgel
vegyen be egy r sugarú, vízszintes kanyart?
Megoldás:
Először is értelmezzük azt a jelenséget, miért is érdemes bedőlni kanyarvételkor! A 11.
ábrán egy kanyarodó motorversenyzőt látunk
a megfelelő nézetben. Rajzoljuk be az erőket a
támadáspontjaikkal!

A gravitációs erő

a

súlypontban támad, így erre a pontra nincs
forgatónyomatéka. A tapadási súrlódási erő
azonban forgat a súlypontra. Ha a versenyző
függőlegesen állna a kanyarban, akkor a
nyomóerő hatásvonala is áthaladna a súlyponton,

így

annak

sem

lenne

forgató-

nyomatéka. Ilyenkor a súrlódási erő hatására a
motoros kifelé eldőlne.
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11. ábra: Kanyarodás során
fellépő erők és támadáspontjaik

Ha a 11. ábra szerint befelé dől a versenyző, akkor a nyomóerő forgatónyomatéka
éppen ellensúlyozni tudja a súrlódási erőét. Felmerül a kérdés: mennyire kell bedőlnie a
motorosnak? Az eredő forgatónyomaték a súlypontra nézve akkor 0, ha a nyomó- és a
súrlódási erő eredőjének hatásvonala áthalad a súlyponton. A 11. ábrán behúzott segédvonalaknak köszönhetően kirajzolódik egy derékszögű háromszög, amelyben a
motorversenyző bedőlési szögének nagysága meghatározható a motorosra ható erők –
háromszög két „oldalának” – ismeretében:
(1)

A kanyarodás síkjára merőleges irányban – az y tengely mentén – a testre ható gravitációs erő és a vele ellentétes irányba ható nyomóerő nagysága Newton harmadik törvényének értelmében megegyező:
A kanyarodás síkjában a motoros sebességének iránya változik – a nagyság viszont
állandó! –, így a testnek van gyorsulása, mégpedig centripetális. Newton első és második törvényének értelmében, a test ebben a síkban már nem lesz egyensúlyban: ilyenkor
a testre ható erőket helyettesíthetjük egy úgynevezett eredő erővel. Ezt az erőt jelen
esetben a fiktív centripetális erő szolgáltatja, amely a körpálya minden pontjából a kör
középpontja felé mutat. Az egyetlen nyitott kérdés már csak az, hogy milyen valóságos
erő szolgáltatja a centripetális erőt? A motoros pontosan addig marad a körpályán, amíg
a tapadási súrlódási erő biztosítani tudja a test körpályán maradásához szükséges centripetális erőt. Tehát:

(2)

Ha a tapadási súrlódási együttható minimumát keressük, akkor feltételezzük, hogy a
tapadási súrlódási erő a maximumig van terhelve, azaz
Helyettesítsük vissza a tapadási súrlódási erőt az (1)-be!
(3)
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A versenyző bedőlése a 0˚ ≤ α ≤ 90˚ szögtartományba esik, így a (2) és (3) összefüggések bal oldalán szereplő tgα értékek megegyeznek. Ez azt jelenti, hogy az egyenletek jobb oldalai is megegyeznek:

(4)

A (4) összefüggés ismeretében pillanatok alatt kielemezhető, hogy rögzített sugarú
kanyar mellett mekkora

tapadási súrlódási együtthatójú kerekekkel lássák el a

motorost, hogy az a függőleges helyzethez képest α szöggel bedőlve a lehető legnagyobb,
12. ábra: A motorkerék tapadási súrlódási együtthatójának
sebességfüggése egy kanyarodó motorosnál

sebességgel

v

kanyarodjon. Amennyiben a
kanyar

sugarát

r

=

60

méternek és a gravitációs
gyorsulás értékét

≈

-

nek vesszük, úgy a következő
függvény rajzolható ki (12.
ábra):

Észrevétel a 12. ábrához: Napjainkban a gumigyártók képesek olyan keverékű
kerekeket készíteni, amelyek tapadási súrlódási együtthatója legalább 1, azonban 2
fölötti értéket már nem vesz fel. A parabola függvény [1;2[ tapadási súrlódási
együttható értékekhez tartozó [10∙

; 20∙

[ maximális sebességek valósághű

eredményekkel szolgálnak, amelyek igazolják modellalkotásunk helyességét.
Ha a motoros sebességét rögzítjük le, akkor a

tapadási súrlódási együtt-

hatónak a kanyar sugarától való függését ábrázolhatjuk. Egy állandó nagyságú,
nagyságú sebességgel kanyarodó motoros esetén

≈

gravitációs gyorsulással

számolva a következő függvény rajzolható ki (14. ábra):
Észrevétel a 13. ábrához: Napjainkban a gumigyártók képesek olyan keverékű kerekeket készíteni, amelyek tapadási súrlódási együtthatója legalább 1, azonban 2 fölötti
értéket már nem vesz fel. A hiperbolikus függvényen a [1;2[ tapadási súrlódási együttható értékekhez tartozó [90 m; 45 m[ sugarú kanyarok ugyancsak valósághű eredményekkel szolgálnak, amelyek igazolják modellalkotásunk helyességét.
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13. ábra: A motorkerék tapadási súrlódási együtthatójának a kanyar sugarától való függése

3.2.2. Hegyek fenegyereke
A világ leghíresebb kerékpáros körversenyének, a 21 szakaszból álló Tour
de France végén nem csupán az összetettbeli első helyezettet díjazzák, hanem a
legjobb sprinter és a legjobb hegyi menő
kategóriájában is győztest hirdetnek. A

14. ábra: Döntött kanyarban haladó biciklis

hegyek királyának egyik legfőbb ismér-

ve, hogy az adott dőlésszögű kanyarokat is képes a lehető legnagyobb sebességgel bevenni. Egy r sugarú kanyar

sebességnek megfelelően döntöttek meg. Mekkora maxi-

mális sebességgel haladhat ebben a kanyarban egy olyan kerékpáros, amelynek gumija
és az aszfalt között a tapadási súrlódási együttható értéke

?

Megoldás:
Modellezési

folyamatunk első

lépéseként értelmezzük azt a
jelenséget, miért érdemes megdönteni a kanyarokat! A 15. ábrán látható, hogy a nyomóerő és
a nehézségi erő együtt képes egy,
az O középpont felé mutató eredő
erőt produkálni. Ha a kerékpár
15. ábra: Döntött kanyarban haladó biciklisre ható erők
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azzal a sebességgel – a feladat szövegében

-val jelöltük – veszi be a kanyart, amelyre

tervezték, akkor azt emiatt esőben, hóban, fagyban is veszélytelenül megteheti. Ilyenkor
a test körpályán maradásához nincs szükség a súrlódási erőre.
Ha nem a megfelelő sebességgel halad, akkor már szükség van súrlódási erőre. Ha ilyen
kanyarban megállnánk, akkor kényelmetlenül éreznénk magunkat, mert az ülésen egyfolytában csúsznánk lefelé.
Kezdetben nézzük meg, mekkora szögben döntötték meg a kanyart!
(1)
A hegyi menő a lehető legnagyobb sebességgel halad a döntött kanyarban, így ilyenkor
a tapadási súrlódási erő maximumig van terhelve:
síti az a tény is, hogy

. Ezt a megállapítást erő-

.

A 15. ábra jelöléseivel a következő egyenletrendszer írható fel:
A függőleges irányban levő egyensúly alapján:

I.

A körmozgás fenntartásához szükséges erő:

II.

Az

–

összefüggés ismeretében az egyenletrendszer a következő formát ölti:
–

I.
II.
Rendezzük az egyenletrendszert!

–

I.
II.

Osszuk el egymással az egyenleteket! Ne feledkezzünk meg a kikötésről:
–
Az egyenletek hányadosaként kapott összefüggésben mind a kerékpáros tömege, mind a
kerékpárosra ható nyomóerő kiesik:
(2)

–

Fejezzük ki a (2) összefüggésből a kanyarban elérhető maximális sebességet!

–

–

–

–

(3)
–
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16. ábra: Döntött kanyarban haladó biciklis maximális
sebességének a kanyar sugarától való függése

Az eredmény értelmezéséhez
rögzítsünk le két változót a
három paraméter közül! A
kanyart 20

sebességnek

megfelelően döntötték meg,
míg gumi-aszfalt közegekről
lévén szó a
≈
sulással

értéke 0,7. A
gravitációs gyor-

számolva

a

(3)

összefüggés a következő formát ölti:
–

3.3. Sok kicsi sokra megy? !
Az epizód címe sokat sejtető utalást tesz az itt szereplő feladatok megoldási módszerére,
a teljes indukcióra. A példák túlnyomó részében a matematikai véna domborodik ki, így
a mozgások leírásánál tett egyszerűsítésekre, feltételezésekre ezúttal nincs szükség. Előző szakdolgozatomban már szerepeltek a teljes indukcióra „kijátszott” feladatok – n
körös autóverseny, hármasugrás általánosítása –, míg a mostani valóságközeli példák
modellezési folyamatát egy bármely esetben használható konstrukció bemutatásával
tettem szemléletesebbé.
3.3.1. Esélykiegyen lítős rajt rács
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság
szezonkezdésekor a versenyzők rajtszámát mindig
az előző évi bajnokság végeredménye alapján
osztják ki, azaz a világbajnoké az 1-es szám, az
ezüstérmesé a 2-es, és így tovább. Egy n fős
17. ábra: Esélykiegyenlítős rajtrács

mezőnyben az év első versenye előtt a rajtrácsról

döntő edzésen teljesen felborultak az erőviszonyok. Határozzuk meg azt a rajtsorrendet,
amikor a pilóták aktuális rajthelye és rajtszáma közötti eltérések abszolútértékeinek
összege maximális!
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Megoldás:
Fordítsuk le a feladatban felvázolt problémát a matematika nyelvére! Jelöljük a rajthelyeket

,

,

, ...,

betűkkel, míg a rajtszámokat az 1, 2, 3, ... n természetes

számokkal! A szöveges példa alapján

,

,

, ...,

az 1, 2, 3, ... n természetes

számoknak olyan sorrendje, amelyre az
összeg maximális. Ha a problémát szemléletesen, minimális eszközhasználat segítségével kívánjuk demonstrálni, úgy egy számozott kártyapakli kiválóan megfelel a célnak.
Mielőtt rátérnénk az általános esetre, didaktikai szempontból érdemes két konkrét esetet
megtekintenünk a modellalkotás során, hogy az ott nyert tapasztalatokat fel tudjuk
használni az általános eset tárgyalásakor.
a) Tekintsük az n = 7 esetet, ahol

= 5,

= 4,

= 6,

= 1,

= 2,

= 7 és

= 3!

Ebben az esetben az összeg a következő:
Hagyjuk el az abszolút értékeket!
5 + (–1) + 4 + (–2) + 6 + (–3) + 4 + (–1) + 5 + (–2) + 7 + (–6) + 7 + (–3)
b) Tekintsük az n = 8 esetet, ahol

= 2,

= 4,

= 1,

= 6,

= 8,

= 3,

= 8 és

= 5! Ebben az esetben az összeg a következő:
Hagyjuk el az abszolút értékeket!
2 + (–1) + 4 + (–2) + 3 + (–1) + 6 + (–4) + 8 + (–5) + 6 + (–3) + 8 + (–7) + 8 +
+(–5)
A két eset vizsgálata során azt tapasztaljuk, hogy az abszolút érték jelének elhagyása
után 2∙7, illetve 2∙8 számú tagot kapunk. Vegyük észre, hogy mindkét esetben a tagok
számának fele negatív. Érdemes egy olyan számlálási technikát találnunk, melynek
segítségével később az általános eset is könnyen kezelhetővé válik. Képezzük ezért
mindkét esetben a tagok abszolút értékeit! Ezek a hétfős mezőnyben: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4,
4, 5, 5, 6, 6, 7, 7; míg a nyolcfős mezőnyben 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8.
A kívánt összeget megkapjuk, ha az abszolútértékek összegéből kivonjuk a negatív előjelű tagok összegének kétszeresét abszolútértékben.
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Hét versenyző esetén:
[(1+1)+(2+2)+(3+3)+....+(7+7)] – 2∙

+

+

+

+

+

+

=20

Nyolc versenyző esetén:
[(1+1)+(2+2)+(3+3)+....+(8+8)] – 2∙
= 16
A két különbség akkor maximális, ha a kivonandó minimális – a kisebbítendő ugyanis
konstans! Hét versenyző esetén a levonandó összeg pontosan akkor minimális, ha a kiválasztás a következő (félkövér betűtípus jelöli a kiválasztott számokat):
11223344556677
Ilyenkor a maximális összeg:
A nyolcfős mezőnyben a levonandó összeg pontosan akkor minimális, ha a kiválasztás a
következő (félkövér betűtípus jelöli a kiválasztott számokat):
1122334455667788
Ilyenkor a maximális összeg:

Fogalmazzuk meg tapasztalatainkat az általános esetre! Szembetűnő, hogy különbséget
kell tennünk az n természetes szám paritásának függvényében. Páratlan n esetén a
maximális összeg:
–
–

Páros n esetén a maximális összeg:
–
–

Összefoglalva: ha n páratlan, akkor az összeg maximuma

, ha n páros, akkor

.A

Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság idei, 2013-as mezőnye n = 22 versenyzőt
vonultat fel, így a pilóták rajtszámai és rajthelyei közötti eltérések abszolút értékben vett
összegének maximumára

-t kapunk eredményül.
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3.3.2. Gazdálkodj okosan!
Egy visszavonult sportoló a pályafutása során megkeresett pénzének egy részét drágakövekbe kívánja befektetni. A kereskedőnél a drágakő ára arányos a súlyának négyzetével. Az ex-sportoló egy egész követ nem tudna megfizetni, így arra kéri az eladót, hogy
darabolja n részre a követ.
a) Megéri-e a tulajdonosnak teljesítenie a vevő kérését?
b) Milyen súlyú darabokra vágassa a drágakövet a visszavonult sportoló, hogy a legjobban járjon?
Megoldás:
Jelöljük a drágakő súlyát x-szel, értékét y-nal! Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelésről lévén szó y = c∙x2, ahol c (˃0) egy arányossági tényező.
Első közelítésben tekintsük az n = 2 esetet!
a) A probléma első kérdése a két részre vágott drágakő értékének változására irányul.
Vágjuk a drágakövet

és

súlyú darabokra, amelyekre az

egyen-

lőség teljesül. Ekkor a két drágakő együttes értéke:
Vizsgáljuk meg, milyen reláció áll fenn a

és

között!

–
A

kifejezésben három pozitív szám szorzata szerepel, amely minden

esetben egy pozitív számot ad eredményül. A feladatra vonatkoztatva ez annyit
jelent, hogy a drágakő értéke a vágás után

-vel csökken, azaz nem éri

meg a tulajdonosnak két részre darabolnia a követ.
Fogalmazzuk át az eredeti kérdést: keressük a két darabra vágott drágakő értékének
minimumát! Az

függvény pontosan akkor minimális, ha az

minimális az

feltétel mellett. Behelyettesítés és teljes négyzet-

té alakítás után:
–

–

Ez az összeg pontosan akkor minimális, ha

–

. Ilyenkor a fenti feltétel alapján:

. Az ex-sportoló akkor jár a legjobban, ha két egyenlő súlyú részre vágatja a
drágakövet, amelynek így darabonként

minimális értéke.
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b) Ezen részfeladatra egy másik megoldással is szolgálunk. Az
meghatározása az

feltétel mellett a következő módon is történhet.
és

Legyen

minimumának

egyenlőség teljesül.

, ahol

Végezzük el a kiemelést és használjuk fel a kezdeti feltételt!

állandó, így az összeg pontosan akkor minimális, ha

Mivel

kezdőfeltétel alapján

és

, azaz

. Ilyenkor a

. Így ismét oda jutottunk, hogy

az ex-sportoló akkor jár a legjobban, ha két egyenlő súlyú részre vágatja a drágakövet. A darabok minimális értéke

.

Az általánosítás előtt még éljünk néhány észrevétellel. Az
esethez a következő szemléletes jelentés társítható.
1. Vizsgáljuk a

függvényt, és keressük meg a

minimumát
és
térbeli

feltétel mellett, ahol az

,

kétváltozós függvényt

.A
koordinátarendszerben

ábrázolva

egy

úgynevezett forgási paraboloidot kapunk, amelynek
tengelye a z tengely.
2. Az

18. ábra: A két részre darabolt drágakő
esetéhez társítható szemléletes jelentés

feltétel a térbeli koordinátarendszerben egy olyan síkkal szemléltet-

hető, amely az x∙y síkot az

egyenes mentén metszi el és párhuzamos a z

tengellyel.
A közös pontok halmaza, illetve a keresett minimum leolvasható a 18. ábráról.
Most tekintsük az általános esetet, azaz legyen

tetszőleges!

a) A probléma első kérdése a két részre vágott drágakő értékének változására irányul.
Az x súlyú drágakő a feldarabolás után
amelyekre

,

, ...,

súlyú darabokra esik szét,

feltétel teljesül. Azt kell belátnunk, hogy

Az arányossági tényezővel való egyszerűsítés után ez egyenértékű a következővel:
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Végezzük el a négyzetre emelést, majd redukáljuk nullára az egyenlőtlenséget:
Miután minden darab drágakő súlya egy pozitív szám, így bármely két darab súlyának szorzata is pozitív. Sőt, ezek összege is pozitív, így az egyenlőtlenség mindig
teljesül. A tulajdonosnak nem éri meg n részre darabolnia a drágakövet.

b) Alkalmazzuk az

esetben már eredményesnek bizonyult gondolatmenetet! Az

egyes darabok súlyait írjuk fel a következő módon.
Legyen
ezért

. Mivel

,

egyenlőség teljesül. A drágakő értéke a feldarabolás

után:
Mivel az arányossági tényező állandó, ez a kifejezés pontosan akkor minimális, ha
összeg minimális.

az

Végezzük el a négyzetre emelést és alkalmazzuk a kezdeti feltételt:

Az

kifejezés állandó, míg a

. Ez az összeg pontosan akkor

minimális, ha

. Nemnegatív számok összegéről lévén szó ez

pontosan akkor teljesül, ha

.

Ezzel a gondolatmenettel arra jutottunk, hogy az ex-sportoló akkor jár a legjobban,
ha egyenlő súlyú részekre (
darabok minimális értéke

) vágatja a drágakövet. Ilyenkor a
.

b) A bizonyítandó állítás egyenértékű tetszőleges
séggel:

esetén az alábbi egyenlőtlen-

Alakítsuk tovább az egyenlőtlenséget!

–
Vegyük észre, hogy a bal oldali kifejezés teljes négyzetek összegévé alakítható:

Az egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha a tagok mind 0-val egyenlőek, azaz:
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.
Azt a következtetést vonhatjuk le ismét, hogy az ex-sportoló akkor jár a legjobban,
ha egyenlő súlyú részekre (
darabok minimális értéke

) vágatja a drágakövet. Ilyenkor a
.

3.4. A méret is lényeg
Az utolsó fejezet leginkább az autóverseny, a labdarúgás és a strandröplabda sportágának pályatervezői, szabályalkotói, edzői számára jelent kapaszkodót. Mindegyik
esetben az érintett „műfaj” egy-egy sajátosságát vagy speciális játékelemét ragadtam ki,
amelyeket az analízis és a geometria eszközeinek segítségével tettem modellezhetővé. A
gondolatmenetek többségénél a matematikai vonal az erőteljesebb, így ezúttal sem kell
a mozgások leírásából származó egyszerűsítéssel, feltételezéssel élni. Az előző szakdolgozatomban tárgyalt hasonló példáknál a játékszerek szabványméreteire támaszkodtam, míg ezúttal a játéktér és a játékelemek (háromszögelés) szabályszerűségei szolgáltattak „beszédtémát”. Lássuk, egyes sportágak mekkora paraméterekkel rendelkeznek!

3.4.1. Tervezz alagutat!
A Suzuka Circuit azon különleges vonalvezetésű pályák közé
tartozik a világon, amelynek tervezője egy alagút közbeiktatásával tette változatossá az aszfaltcsíkot az autóversenyzők számára. A mérnökök a fordított parabola
keresztmetszetű, egyenes alagút magasságát az alagút szélességének másfélszeresére kalkulálták. Legfeljebb mekkora
lehet annak a pilóták bemutatására használatos kamionnak a

19. ábra: A suzukai aszfaltcsík

téglalap alakú keresztmetszete (szélessége és magassága), amely még éppen át tud hajtani az alagúton? (Segítségül: az alagút egysávos, villanyrendőr szabályozza a haladás
irányát)
Megoldás:
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Modellezzük síkban a problémát! Helyezzük át a
feladat által leírt paramétereket egy ügyesen megválasztott koordináta-rendszerbe (20. ábra)! A
rendszer ordinátatengelye essen egybe a parabola
tengelyével, az abszcisszatengely pedig az alagút
aljával. Jelöljük az alagút szélességét s-sel, magasságát m-mel! A példa szövegéből a következő
összefüggés írható fel a két mennyiség között:

20. ábra: Az alagút keresztmetszete kamionnal

tén

Így a feladat megoldása során egy y tengely men-

-vel felfelé eltolt, fordított állású parabola egyenletét keressük, amely –

és

zérushelyekkel rendelkezik az általunk ügyesen megválasztott koordináta-rendszerben.
Ezáltal a parabola egyenlete a következő alakban írható fel:
–
–

A zérushelyek ismeretében:

–

A parabola egyenlete:

Legyen a feladatban említett kamion félszélessége x, ekkor a magassága y(x). Vagyis a
kamion keresztmetszetét leíró T(x) függvény a következő formát ölti:
–

–

A feladat kérdése ezen mennyiség maximumára kíván rávilágítani. Deriváljuk T(x)-et!
–
A deriváltfüggvény zérushelyei:

Használjuk ki, hogy a parabola fordított állású, így a maximum a nagyobb zérushelynél
. A kamion szélessége ezen érték duplája ( ), míg a magassága

van:
–

–

Ezzel a versenyzőket szállító kamion keresztmetszete:
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3.4.2. Háromszögelés a st rand röp labd a -pályán
A strandröplabdában kétfős csapatok játszanak egymás ellen úgy, hogy az adogatást leszámítva minden duó legfeljebb háromszor érintéssel juttathatja át a labdát az ellenfél
térfelére. Asterix és Obelix összeszokott párost alkot, így az első két érintés során a
páros egyik tagja sem mozdul el a kezdeti helyéről. Hova üsse Obelix a játékszert társának, hogy az adott kerületű háromszögelés végén a lehető legnagyobb területet játsszák
be Asterix-szel?(A harmadik érintésnél Asterix nem marad a kiindulási helyén!)
1. megoldás:
Nyerjük ki a feladat szövegéből a matematikai leírás szempontjából fontos adatokat! A
három érintés helye határozza meg a háromszög csúcsait. Az oldalakat jelöljük el a, b és
c betűkkel! Miután Asterix és Obelix az első két érintés során nem mozdult el, így adott
a háromszögben az egyik oldal hossza: c. A feladat szövege alapján a háromszög kerülete is ismert adatnak számít, így a probléma a következőképpen fogalmazható át: Adott
egy háromszög egyik oldala (c), valamint a másik két oldal összege (a + b). Ilyen feltételek mellett mikor maximális a háromszög területe? A háromszög területe akkor maximális, ha a c oldalhoz tartozó magasság (

) maximális. Mindeközben természetesen

teljesülnie kell a háromszög-egyenlőtlenségből származó a + b > c relációnak. Ellenkező esetben nincs megoldása a példának.
Használjuk az érintő szintvonalak módszerét a folytatásban! (21. ábra) A szintvonalak
olyan pontokat kötnek össze, amelyek
azonos tengerszint felett helyezkednek el.
Tekintsünk úgy az érintő szintvonalak
módszerére,

mintha

egy

ösvényen

haladnánk és ennek legmagasabb vagy
legalacsonyabb

pontjába

szeretnénk

eljutni. Ahol felfelé haladunk, az a pont
nem lehet a legmagasabban, míg ahol lefelé haladunk, az a pont nem lehet a leg21. ábra: Az AB oldalhoz tartozó magasságok az érintő
szintvonalak módszerével

alacsonyabban. Utunk mindkét esetben

szintvonalat keresztez. Ez a megállapítás azt a következményt vonja maga után, hogy
csak akkor tartózkodhatunk a legmagasabb/legalacsonyabb pontban, ha az utunk
szintvonalat keresztez.
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Esetünkben a szintvonalak az AB szakasszal párhuzamos egyenesek, mert a harmadik
csúcsot ezeken választva a háromszög területe állandó marad. Végezzük el a következő
gondolatkísérletet: tekintsünk egy a + b hosszúságú fonalat, amelynek két végét tűzzük
A, illetve B csúcsba! A fonalat megfeszítve az C pont lehetséges helyeit kapjuk, melyek
bármelyikére jellemző, hogy az A és B csúcsoktól mért távolságösszeg állandó. Így a C
pont lehetséges helyei által leírt görbe egy ellipszis, melynek fókuszpontjában A és B
csúcsok helyezkednek el. Az ellipszisen egy tetszőleges pontot (pl.: D csúcs) felvéve
DA – DB = 2∙s, ahol 2∙s az ellipszis nagytengelye.
A nagytengelynek meg kell egyeznie a háromszög kerületének és alapjának különbségével, azaz:

2∙s = K – AB

Húzzunk a nagytengellyel párhuzamost úgy, hogy az egyenesnek és az ellipszisnek
legyen közös pontja! Arra törekszünk, hogy a nagytengelytől a metszéspontig mért
távolság a lehető legnagyobb legyen. Ez abban az esetben lehetséges, ha a párhuzamos
érinti az ellipszist, azaz a legnagyobb magasság az ellipszis tető- és mélypontjához
tartozik. Tehát adott alapú és kerületű háromszögnél az alaphoz – c oldal – tartozó
magasság pontosan akkor maximális, ha a és b oldal hossza egyenlő nagyságú.
2. megoldás:
Vizsgálódásunk során legyenek a háromszög oldalai a, b és c; míg a háromszög kerületét jelöljük 2∙s-sel, ahol s a háromszög félkerülete. A Heron-képlet alapján a következő
összefüggést írható fel a háromszög területére:
∙
Mivel a kerület és az c oldal adott, ezért
pontosan akkor maximális, ha

konstansként kezelhető. A T
maximális. Miután

és

pozitív valós számok, így alkalmazzuk rájuk a számtani – mértani közepek közti összefüggést!
A mértani közepet egy konstanssal, -vel becsültük felülről. Az egyenlőség pontosan
akkor teljesül, ha s – a = s – b, azaz a = b. Adott kerület mellett tehát az egyenlő szárú
háromszögnek legnagyobb a területe:
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3. megoldás:
A feladatot a következő módon is átfogalmazható: lássuk be, hogy az egyenlő alapú
és kerületű háromszögek közül az egyenlő
szárúnak a területe a legnagyobb! Legyen az
ABC háromszög egyenlő szárú és az ABD
nem egyenlő szárú háromszög, amelynek a
kerülete egyenlő. Ezen háromszögekre a
22. ábra: Egyenlő alapú és kerületű háromszögek

következő összefüggéseket írhatóak fel:

AC = BC, AC + BC = AD + BD és feltehető, hogy AD > AC.
Messe AD a BC oldalt az E pontban, amelyre teljesül, hogy E ≠ D. Legyen G az AE
olyan pontja, amelyre EG = EB, továbbá legyen F az EC szakaszon olyan pont, hogy
EF = ED. Az EGF és EDB háromszögek egybevágóak, így a 22. ábráról leolvasható,
hogy

. Ugyanis:

3.4.3. Háromszögelés a foci pályán
Az úgynevezett háromszögelés a labdarúgásban is fontos játékelemnek számít. A mostani gyakorlatnál három játékos a focipályán egy adott kerületű háromszög csúcsaiban
helyezkednek el és lapos passzok egymásutánjaival járatják körbe-körbe a labdát.
Hogyan helyezkedjen el a focisták, hogy a gyakorlat során a lehető legnagyobb területen „rejtsék el” a labdát az ellenfél elől? (Segítségül: lapos passz alatt egy egyenes
pályán, a földön végighaladó labdát értünk)
1. megoldás:
Fogalmazzuk át a matematika nyelvére a háromszögelés problémáját! Keressük azt az
adott kerületű háromszöget, amelynek legnagyobb a területe. Vizsgálódásunk során
legyenek a háromszög oldalai a, b és c; míg a háromszög kerületét jelöljük 2∙s-sel, ahol
s a háromszög félkerülete. A Heron-képlet alapján a következő összefüggést írható fel a
háromszög területére:
∙
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A T pontosan akkor maximális, ha
és

,

maximális. Miután

pozitív valós számok, így alkalmazzuk rájuk a számtani –

mértani közepek közti összefüggést!

Az egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha s – a = s – b = s – c, azaz a = b = c. Adott
kerület mellett tehát az egyenlő oldalú háromszögnek legnagyobb a területe

2. megoldás:
Ezúttal használjuk ki azt, hogy két, egyenlő alapú és
kerületű háromszög közül annak a területe a nagyobb,
amelynél a másik két oldal különbsége kisebb.
Tekintsünk egy olyan háromszöget, amelynek oldalai a,
b, c (feltehető, hogy a > b > c). Legyen a + b + c = 2∙s
és tegyük fel, hogy
(Az

–

–

–

–

és a területe

23. ábra: a, b, c oldalú (a > b > c),
területű háromszög

.

eset hasonlóan kezelhető.)
Ezután

tekintsünk

egy

olyan

háromszöget, amelynek oldalai b,
–

–

,

háromszögnek

a területe
egyik

.

oldala

A

,
két

közös,

kerületük egyenlő. Vizsgáljuk a másik két
oldal különbségét!
24. ábra: b,

, a – ( – c), a területe
háromszög

területű

–

az egyenlőtlenség egyenértékű a
egyenlőtlenséggel, ami igaz. Ezért

>

–

–

–

–

Ez

c

.

Végül tekintsük azt a háromszöget, amelynek
minden oldala

. Mivel a háromszögnek a máso-

dik háromszöggel egyenlő a kerülete és az egyik
oldaluk közös, így annak a területe a nagyobb,
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25. ábra: egyenlő ( ) oldalú,

területű háromszög

amelyiknél a másik két oldal különbsége kisebb. Így

és

. Ezzel az

állításunkat beláttuk.
Ezen feladat kapcsán még egy észrevételt teszek:
I.

A labdarúgással foglalkozó statisztikusok a lapos passzjáték alapján kétféleképpen
minősítik a játékosok képességeit: a 15 méteres és annál rövidebb átadásokat a
szerényebb képességű focisták is nagy pontossággal hajtják végre, míg a 15
méternél hosszabb átadásokat csak a technikásabb játékosok. Amennyiben a
háromszögelés során mindhárom játékos 15 méteres átadásokkal operál, úgy
≈

m2-es területet fednek le.

3.4.4. Trapéz alakú futballpálya
A futballklubok a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség
(FIFA) által meghatározott paraméterekkel rendelkező téglalap alakú – 90-120 méter hosszú, 45-90
méter széles – pályákon rendezhetik meg bajnoki
mérkőzéseiket. A gönyűi egyesület pályamunkásai a
400 méter kerületű pálya kivitelezéskor óriási hibát
ejtettek: elszabták a téglalap hosszabbik oldalainak

26. ábra: A gönyűi focipálya

egyikét: a hosszabbik alappal φ szöget bezáró, b hosszúságú szárakkal rendelkező
szimmetrikus trapéz alakú pályát alkottak meg. Mikor legnagyobb a területe az így
keletkezett szimmetrikus trapéz alakú teleknek?
Megoldás:
A rendelkezésünkre álló adatok segítségével könnyen meghatározható a
szimmetrikus

trapéz

m = b∙sinφ

(1)

magassága:
27. ábra: A szimmetrikus trapéz alakú focipálya

Írjuk fel a trapéz területét!
ö

–

(2)

A folytatásban használjuk a φ = y és b = x jelölésmódot! Ezzel a célfüggvényünk a
következő alakot ölti:
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f(x,y) = (200 – x)∙x∙sin(y), ahol x > 0 és

y > 0 értéket futja be.

Keressük azon (x,y) pontpárokat, ahol a függvény lokális szélsőértéket vesz fel!
–

A deriváltak:

–

(3)

–

(4)

Miután egy szorzat pontosan akkor nulla, ha valamelyik tényezője 0, így az (3) egyenlet
megoldására x = 100 következik, ugyanis sin(y) nem veszi fel a 0 értéket a fentebb
említett értelmezési tartományon.
Helyettesítsük vissza ezt a (4) egyenletbe! Eredményül cos(y) = 0-t kapunk, azaz a fentebb említett értelmezési tartomány figyelembe vételével

.

Vizsgáljuk meg a második deriváltakat x = 100 és y = értékek mellett!
–
–

–
–

–

–
–

–

–

Ez annyit jelent, hogy a Jacobi-mátrix determinánsa pozitív, vagyis a célfüggvénynek
lokális maximuma van. Az φ = y és b = x jelölésmódra visszatérve b = 100 és φ =
értékeket vesz fel. A kiindulási, (2) egyenlet alapján:
–

, azaz a szimmetrikus trapéz területe egy 100

méter oldalú négyzet esetében a legnagyobb.
Végezetül két észrevételt kell tennünk:


Az eredményül kapott négyzet alakú futballpálya ideája nem lehet valóságos,
mivel a FIFA által meghatározott szabálykönyvben a gyepszőnyeg „h” hosszúsága és „sz” szélessége között az alábbi arányosság áll fenn:



A feltételes szélsőérték keresése egyáltalán nem tartozik bele a gimnáziumi
kerettantervbe, sőt még szakköri foglalkozásra sem igazán vihető be. Ugyanakkor ez a példa kitűnő lehetőséget nyújt tehetséggondozásra, valamint az ismeretek elmélyítésére az egyetemen.
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4. Összegzés
Szakdolgozatomban a matematika változatos módszereinek és a mozgásfajták
fizikai mechanizmusának különböző sportágakban történő összefonódását kutattam.
Mesterszakos tanulmányról lévén szó hosszas matematikai levezetések helyett a
problémák realisztikus megközelítésére, modellezésére és az eredmények értelmezésére
helyeztem a hangsúlyt. Dolgozatomban igyekeztem az egyes témaköröket alaposan
körbejárni, azonban a dinamikusan fejlődő „műfajok” mindegyikének – például curling,
bob, stb. – feldolgozása lehetetlen küldetésnek ígérkezett. A feladatok készítése során
mindvégig ügyeltem a modellezési folyamat lépéseire. Munkám sokszínűségét
támasztja alá, hogy a matematika legkülönbözőbb részterületei bukkannak fel egyes
fejezetek, sőt egy-egy feladat megoldása során.
Matematika-fizika szakos tanárjelöltként a két természettudomány oktatása
mellett fontos, érdekes kérdésnek érzem azt, hogy ezeket a tantárgyakat mennyire
sikerül megkedvelnie a diákoknak. Miután a fiatalok körében a mozgás még mindig az
egyik legfontosabb közösségformáló

szabadidős tevékenységnek számít

– a

mindennapos testnevelés bevezetésével hatványozottan –, ezért a figyelemfelkeltésük
érdekében a demonstrációs kísérletek mellett a legkülönfélébb sportágakat hívtam
segítségül. Egy leendő pedagógus szemszögéből emberpróbáló kihívásnak tartom a
megfelelő sportágak kiválasztását, hiszen nehéz egyidejűleg mindenkinek a kedvére
tenni és az összes, diákok által kedvelt sportágat beintegrálni a tanmenetbe. A
kiragadott szituációk között olykor számos hasonlóság fedezhető fel, ezért a pedagógus
tájékozottságán, spontaneitásán és szemfülességén is múlhat a kedvcsinálás sikeressége.
Ráadásul ez széleskörű vizsgálódás a diákok szemléletmódjára is nagyban rányomhatja
a bélyegét, hiszen a jövő potenciális élsportolóiként most már „tudományos
szemüvegen” keresztül is értékelni tudják a versenyzők teljesítményét.
Ugyanakkor motiválni nemcsak a példák szövegezésével, modellezésével lehet.
Ha teret nyitunk arra, hogy mások fejlődhessenek, ha bátorítjuk őket ezen az úton, ha
foglalkozunk velük, ha közösséget teremtünk, ha megéreztetjük a másikkal azt, hogy
milyen érzés az élet folyamába belépni és ott is maradni, akkor motiváljuk. Ilyenkor
már csak adalékanyag, ha az aktuális probléma a kedvenc hobbijukat is magába
foglalja. Lassan és nehezen, de ha van erőnk és kitartásunk hétről hétre szellemes
hétköznapi példákat, hobbit érintő feladatokat keresni, gyártani és bevinni a 45 perces
foglalkozás egy részére, akkor beérhet eme folyamat.
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