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13. Lecke 

Integrált LOGO- és matematikaoktatás: 

trigonometria 

A trigonometriában tanultál már a trigonometrikus (szög-) függvényekről. Röviden 

áttekintjük, hogy egyáltalán miért vezették be őket. Tekintsük a 13.1 ábrát. Az S pontból 

kiinduló két sugár egymással α szöget zár be. Derékszögű háromszögeket ∆SA1B1, 

∆SA2B2 és ∆SA3B3 képezünk úgy, hogy az A1B1, A2B2 és A3B3 oldalak párhuzamosak, és 

az SA3 egyenessel derékszöget zárnak be. A párhuzamos szelők tétele kimondja, hogy: 

 

Szavakkal kifejezve: azoknak a háromszögeknek az oldalai, amelyeknek szögei egyforma 

nagyok, egymáshoz, méretüktől függetlenül egyformán aránylanak. Ez a 13.1 ábrára 

vonatkozóan azt jelenti, hogy a háromszögek oldalai egyforma gyorsan (arányosan) 

növekednek. 

13.1 Feladat Írj egy programot, amely adott α, ,  és  értékekre a 13.1 

ábrán látható képet rajzolja. Az ,  és  szakaszokat rajzolhatod 

egyenesekként. A pontokat nem kell betűkkel jelölni.  

 
13.1 Ábra 
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Az α szög szárai között meg tudjuk rajzolni mindegyik háromszöget, amelyek szögei α, 

γ=90˚ és β= 90˚ − α (13.2 ábra). Tudjuk, hogy három adott szöghöz, melyek összege 180˚, 

végtelen sok háromszög rajzolható. Ennek a végtelen számú háromszögnek a hasonlósága 

a felismert törvénnyel írható le. Ez mindazokra a háromszögekre igaz, melyeknek a szögei 

egymással egyenlők. Minket itt azonban csak a derékszögű háromszögek érdekelnek. A 

13.2 ábra jelöléseit használva a törvényt a következőképpen fogalmazhatjuk meg: 

 
13.2 Ábra 

Minden olyan háromszögre, amely szögeinek értékei rögzített számok: α, β= 90˚ − α és 

γ=90˚, igaz, hogy az alábbi számok rögzítettek számok (paraméterek): 
 

 
  a       | α szöggel szembeni befogó |   
 — = ————————————, 
  c                    | átfogó | 
 
  b       |α szög melletti befogó|   
 — = ——————————, 
  c                   | átfogó | 
 
  a       | α szöggel szembeni befogó |   
 — = ————————————, 
  b          | α szög melletti befogó |  

amelyek a háromszög oldalainak méretváltozásával nem változnak. Ezeket a számokat α 

értéke határozza meg. Ha valami viszont stabil (vagyis: változó méretű háromszögeknél 

változatlan marad), akkor érdemes azt egy elnevezéssel megnevezni. Így jöttek létre az 

alábbi elnevezések: 
 
               |α szöggel szembeni befogó|   
sin(α) = ————————————, 
                          |átfogó| 
 
                 |α szög melletti befogó|   
 cos(α) = ——————————, 
                         |átfogó| 
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                |α szöggel szembeni befogó|   
 tan(α) = ————————————. 
                    |α szög melletti befogó| 
  

A sin(α), cos(α) és tan(α) értékeket kiszámították különböző α értékekre, és táblázatokban 

rögzítették. A LOGO is rendelkezik ilyen táblázattal. Ezt könnyen ellenőrizheted. Ha 

beírod az utasításablakba, hogy  

pr ( sin 30 ), 

megkapod a 0.5 értéket. Így a sin, cos és tan a LOGO-ban utasítások, melyeknek 

paraméterei a szögek mérete.  

Miért hasznosak ezek az utasítások? Eddig egy derékszögű háromszög hiányzó 

oldalhosszát ki tudtuk számítani Pythagoras tételével. Most viszont arra is képesek 

vagyunk, hogy egyetlen oldalhossz és két szög méretének az ismeretében meghatározzuk a 

hiányzó két oldalhosszat.  

13.1 Példa  A feladatunk az, hogy egy olyan programot fejlesszünk, amely derékszögű 

háromszögben, adott hosszúságú átfogó és α szög esetén, meghatározza a két befogó 

hosszát, és megrajzolja a háromszöget. Tudjuk, hogy:               

   
              a        
sin(α) = — , 
              c 

vagyis: 

a = c · sin(α). 

Ezek után a b befogót vagy Pythagoras tételével számítjuk ki, vagy egyszerűen az alábbi 

módon: 

b = c · cos(α). 

Ha egy háromszög összes oldalhosszát és szögét ismerjük, egyszerűbb megrajzolni a 

háromszöget. Ezt a következő módon tehetjük meg: 

to HÁROMSZÁA :ALFA :c  

make "a :c*sin(:ALFA) 

make "b :c*cos(:ALFA) 

rt 90 fd :a lt 90 fd :b 

lt 180−:ALFA fd :c rt 180−:ALFA 

end 

13.2 Feladat  Írj egy programot, amely egy derékszögű háromszög adott a oldalához és α 

szögéhez (13.2 ábra) kiszámítja a háromszög hiányzó oldalait, és megrajzolja a 

háromszöget.  

13.3 Feladat  Hasonlóan, mint az előző feladatban, de adott b és α értékekre. 
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13.4 Feladat Legyen ismert egy derékszögű háromszög területe (13.2 ábra) és az α szög. 

Írj egy programot, amely kiszámítja az összes oldal hosszát és megrajzolja a háromszöget. 

A feladatokat fordítva is megfogalmazhatjuk. Lehetnek az oldalhosszak ismertek, és 

keressük a szögek értékeit. 

Például legyen ismert a és c, és keressük a derékszögű háromszög többi, ismeretlen értékét. 

Ha ismerjük az a és c értékeket, ki tudjuk számítani az  
 

 a 

— 

 c 

tört értékét, és így a  

              a        

sin(α) = —  

              c 

értéket is. 
                                                                                                                               

A matematikában a szinusz-táblázat értékek szerint is van rendezve. Ezáltal az 

 a 
—                    
 c 

értékéből ki lehet számítani az α szög méretét. A sin inverz (fordított) szögfüggvényének 

elnevezése arcsin (zsebszámológépen a sin
-1

). Felírhatjuk tehát, hogy  

                  a        

α = arcsin — . 

                  c                                                                 

Analóg módon a tangens inverze az arctan, a koszinusz inverze pedig az arccos:  

                  b                                       a 

α = arccos —          és      α = arctan — .      

                  c                                       b 

Az XLOGO mind a három arccos, arcsin és arctan utasítást ismeri, a SUPERLOGO-ban 

viszont csak az arctan utasítás létezik, ennek segítségével tudunk lejtőket kiszámítani.   

13.5 Feladat Egy autó egy hegyen felfele halad, eközben :M szintkülönbséget kell 

legyőznie. A lejtés egy :SZÖG szögnek felel meg. Írj egy programot, amely ezekre a 

bemeneti értékekre kiszámítja a szakasz hosszát, és az utat, mint egy derékszögű 

háromszög átfogóját rajzolja meg.  

A következőkben egy olyan programot fogunk fejleszteni, amely az arcsin és arccos 

függvényt számítja ki. Ez a feladat nem is olyan nehéz. Ahhoz, hogy az arcsin(x) értékét 
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egy adott x-re kiszámítsuk, egymás után kiszámítjuk a sin(0), sin(1), sin(2) stb. értékeket. 

Ha egy olyan α értéket találunk, amelyre igaz, hogy 

sin(α) < x < sin(α +1), 

akkor tudjuk, hogy igaz: 

α < arcsin(x) < α +1. 

Így az arcsin(α) becsült értékeként vehetjük az α, α+1 értékeket, vagy pedig az 

α + α+1            1 

———  = α + — 

   2                   2  
középértéket. Amennyiben ez valakinek túl pontatlan, akkor tekintheti a sin(0), sin(0.1), 

sin(0.2), …  sorozat értékeit. A következő programnak van egy :MEGK paramétere a 

meghatározás megközelítési pontosságának megválasztására. Tudjuk, hogy ilyen 

problémáknál jól alkalmazható a while-ciklus. Egy tetszőleges x-re, amelyre igaz, hogy 

0<x<1, a következő programmal számíthatjuk ki az arcsin(x) értékét: 

to ASINUS :X :MEGK 

if :X=0 [ pr [ Hiba ] stop ] 

if :X=1 [ pr [ Hiba ] stop ] 

if :X>1 [ pr [ Hiba ] stop ] 

if :X<0 [ pr [ Hiba ] stop ] 

make "ALFA :MEGK make "Y sin :ALFA 

while [ :X > :Y ] 

          [ make "ALFA :ALFA+:MEGK make "Y sin :ALFA ] 

make "ALFA :ALFA−:MEGK/2 

pr :ALFA fd 100 bk 100 lt :ALFA fd 100 

end 

13.6 Feladat Írj egy saját ACOSINUS programot az arccos(x) kiszámítására egy 

tetszőleges x argumentumra, melyre igaz, hogy 0<x<1. 

13.7 Feladat  Írj egy olyan programot, amely egy derékszögű háromszög (13.2 ábra) adott 

a és b oldalhosszaihoz kiszámítja a hiányzó szögértékeket és a c oldalt, és megrajzolja a 

háromszöget.  

13.8 Feladat  Egy űrhajós az A bolygón áll, és egy 300 000 km/s sebességgel haladó 

sugarat küld a B bolygó középpontja felé. A fénysugár :X perc múlva tér vissza (13.3 

ábra). 
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13.3 Ábra 

Az α szög, amelyből az űrhajós a B bolygót látja, :ALFA nagyságú. Írj egy programot, 

amely adott :X és :ALFA értékekre kiszámítja a B bolygó sugarát, valamint az űrhajós 

távolságát a B bolygótól. 

13.2 Példa Adottak egy kör (13.4 ábra) r sugara és egy 0˚ és 180˚ közötti α szög. Fejlesszél 

egy olyan programot, amely kiszámítja az α-körszelet (a 13.4 ábrán pirossal satírozva) 

területét. 

 
13.4 Ábra 

Tudjuk, hogy a 

Terület(α-körszelet) = Terület(α-körcikk) − Terület(∆SPQ) 

és 
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                                   α 
Terület(α-körcikk) = —   ·π r

2. 

                                             360 

A fő probléma az ∆SPQ háromszög területének a kiszámítása. Az ∆SPM háromszög 

derékszögű (az SMP szög 90˚), melyben igaz, hogy  

      α        |α/2 szöggel szembeni befogó|        |MP|   
sin —  = ————————————— =  ——

 

         2                                     
|átfogó|                            r  

                    α 
|MP| = r ·sin— . 
                    2 

Továbbá: 
       α          |α/2 szög melletti befogó|      |MS|   
cos —  = ——————————— =  ——

 

          2                                  
|átfogó|                       r  

                      α 
|MS| = r · cos— . 
                      2 

Annak alapján, hogy  

 Terület(∆SPM) =  

megkapjuk, hogy  

 Terület(∆SPQ) =  2 * Terület(∆SPM) 

                               

 

 

 

 

 

Végül pedig megkapjuk, hogy  

 Terület(α-körszelet) = Terület(α-körcikk) − Terület(∆SPQ) 

 

                 

.                                        {a disztributivitási szabály szerint} 

Hogy a megfelelő képletet már levezettük, az α-körszelet területének kiszámításához 

szükséges programot biztosan egyedül is meg tudod írni.  

13.9 Feladat Írj egy programot, amely adott r körsugár és n szám esetén kiszámítja a körbe 

írt n-szögű szabályos sokszög területét.  

13.10 Feladat  Legyen ∆ABC egy egyenlőszárú háromszög. Fejlessz egy programot, 

amely adott m magasságra és α szögre (13.5 ábra) megrajzolja a háromszöget és kiszámítja 

annak területét.  
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13.5 Ábra 

Összefoglalás 

A különböző faladat-típusok megoldási módszereinek igen alapos megértését segíti elő, ha 

azokat program formájában írjuk meg. A trigonometrikus függvények segítségével a 

háromszögek világában tudunk adott információkból további adatokat, sőt: a vizsgált 

objektum összes tulajdonságát levezetni. 

 

A programok fejlesztésekor fontos azt megfigyelni, hogy itt nem csak a program 

megírásáról van szó. Először is matematikai gondolkodással kell a feladatot elemezni és az 

összefüggéseket megtalálni. Csak miután a megoldás útját teljes egészében megértettük, 

lehet nekilátni a tulajdonképpeni programírásnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy maga a 

programozás csupán egy terhes rutinmunka. Néha új ötletekre is szükség van ahhoz, hogy 

– amint azt például az arcsin kiszámításánál láttuk – egy programnyelv korlátolt 

lehetőségeivel a matematikai megoldást meg tudjuk valósítani. 

Ellenőrző kérdések 

1. Miért vezették be a trigonometrikus függvényeket? Mi közük van ehhez a 

párhuzamos szelők tételének? 

2. Egy derékszögű háromszög mely adataiból tudod a hiányzó oldalakat és szögeket 

kiszámítani? 

3. Legyen f egy növekvő függvény, mely kiszámítható egy program segítségével. 

Hogyan lehet adott f(x) értékre a while-ciklus segítségével kiszámítani az x-nek 

egy megközelítő értékét? Hogyan lehet ezt tetszőleges pontossággal kiszámítani? 

4. Legyen f egy függvény, mely egy program segítségével minden argumentumra 

kiszámítható. Legyen [a, b] egy intervallum, amelyben f-nek pontosan egy 

határértéke van. Hogyan lehet egy while-ciklus segítségével tetszőleges :MEGK 

megközelítéssel találni egy i értéket, amelyre a függvény határértéke az [i ·MEGK 

, (i + 1)· MEGK] intervallumban található. 
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Ellenőrző feladatok 

Írj egy programot, amely a három adott |SA1| , |SA2| és |SA3| értékre a 13.1 ábra képét 

rajzolja meg. A 13.1 feladattól eltérően az A1 B1,  A2 B2 és A3 B3 szakaszokat nem 

egyenesekként, hanem szakaszokként kell megrajzolni.  

Fejlessz egy programot, amely egy derékszögű háromszög adott β és c értékeire kiszámítja 

az össze többi oldal és szög értékét, és megrajzolja a háromszöget. 

1. Írj egy saját ARCTANGENS programot az arctan(x) kiszámításához, tetszőleges 

pozitív x argumentum esetén. 

2. Írj egy programot, amely adott n természetes számra úgy, hogy n≥3, és adott r 

sugár esetén a kör köré írt n-szögű szabályos sokszög területét számítja ki. 

3. Írj egy programot, amely adott n pozitív számra p-nek a tizedesvessző mögötti n 

számú tizedes számjegyét számítja ki. 

4. Ki szeretnénk számítani egy alagút hosszát, amely egy hegy alatt vezet keresztül. 

Ismert adataink csupán az a és b távolságok, valamint a g szög a 13.6 ábra szerint. 

Írjál egy programot, amely az adott a, b és g értékekre kiszámítja az alagút hosszát. 

 
13.6 Ábra 

5. Írj egy olyan programot, amely az alábbi függvények, és azok argumentumainak 

adott [a, b] intervallumai esetén, egy-egy megközelítő lokális határértéket talál. A 

megközelítés mértékét a program :MEGK paramétere adja meg. A program adjon 

ki egy :X értéket úgy, hogy legyen egy lokális maximum, melynek értéke 

legfeljebb a :MEGK értékével térjen el az :X értékétől. 

 
ahol a, b, c, d tetszőleges értékek, melyeket a program bemeneti értékeinek 

tekintünk. 
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Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

13.4 Feladat Ismerjük az ∆ABC háromszög T területét (lásd a 13.7 ábrát) és az α szög 

értékét. 

 
13.7 Ábra 

Tudjuk, hogy 

 

     és     . 

 

Az első egyenletből megkapjuk, hogy 

 (13.1) 

 

Ha a fenti kifejezést b helyett behelyettesítjük a egyenletbe megkapjuk, hogy 

 (13.2) 

és így 

. 

Ha ismerjük a értékét, akkor behelyettesíthetjük a (13.1) egyenletbe, és kiszámítjuk b-t. A 

c oldal Pythagoras tételével kapjuk meg: 

Így a következő programot írhatjuk: 
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to HÁROMSZTA :T :ALFA 

make "a sqrt(2*:T*tan(:ALFA) 

make "b 2*:T/:a 

make "c :a/sin(:ALFA) 

rt 90 fd :b lt 180−:ALFA 

fd :c rt 270−:ALFA 

fd :a rt 180  

 end . 

13.8 Feladat  A megfigyelőnek a bolygó felszínétől való s távolságát (13.3 ábra) 

meghatározhatjuk egyszerűen az 

 út = sebesség · idő 

 fizika törvény segítségével. Mivel a sugár az s szakaszt x idő alatt kétszer teszi meg, 

megkapjuk, hogy  

 2s = 300.000 · x 

és így   

s = 150.000 · x. 

A 13.3 ábrán a B bolygó sugarának meghatározásához az érintő helyett a CD szakaszt 

vesszük. Nagy távolságoknál ugyanis a különbség elhanyagolható. A C, D pontok és a B 

bolygó középpontja által meghatározott háromszögben igaz, hogy:  

 

 
Ezek után a kapott egyenletekkel megírhatjuk a programot: 
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to BOLYGÓ :X :ALFA 

make "s 150000*:X 

pr:s 

make "d sin(:ALFA/2) 

make "r (:s*:d)/(1-:d) 

pr :r 

end  

 


