
A Fermat–Torricelli-pont és a Pólya-féle mechanikai modell 

 

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi tavasz nevű rendezvénysorozatának egyik állomása volt a 2017. április 22-én, 
a TTIK Bolyai Intézetében tartott konferencia, amelyen magam is részt vettem. Itt hallottam és láttam dr. Vígh Viktor 
egyetemi adjunktus előadását a Fermat–Torricelli-pontról. 

 

A kép forrása: http://www.math.u-szeged.hu/~horvath/etavasz2017/album/img_9031.jpg . 

A probléma megoldását a feladat Pólya-féle mechanikai modelljével (Pólya, 1988a) is illusztrálta az előadó, bár 
szerintem nem igazán sikerült a gyakorlati megvalósítás – és főleg annak bemutatása… 

 

A kép forrása: saját felvétel. 

Mivel nagyon megkapott a matematika és a fizika szoros kapcsolata e kérdésben, úgy döntöttem, nekem talán sikerül 
jobb eszközt készítenem, és ezt iskolámban is be fogom mutatni.  

De miről is van szó? 

https://www.u-szeged.hu/download.php?docID=65613
http://www.math.u-szeged.hu/%7Ehorvath/etavasz2017/album/img_9031.jpg


 

A probléma 

Pierre de Fermat 1643-ban íródott feljegyzései között található a következő feladat: Adott három pont a síkon. 
Keressük azt a pontot, amelynek távolságösszege e háromhoz minimális. 

Bár Fermat fedezte fel ezt az egyszerűnek tűnő feladatot, ő maga nem adott rá megoldást, nem foglalkozott sokat 
vele. Viszont a XVII. századi tudományos élet szokásai szerint útjára bocsátotta: levélben elküldte egyik neves 
kortársának, Marin Mersenne-nek. A feladat aztán Mersenne közvetítésével eljutott Evangelista Torricellihez és 
Vincenzo Vivianihoz Firenzébe, valamint Bonaventura Cavalierihez Bolognába, ők voltak az elsők, akik megoldásokat 
adtak a feladat különböző eseteire. 

A „tiszta” matematikai megoldással itt nem foglalkozom, akit érdekel, az Szmerka Gábor (2008) és dr. Vígh Viktor 
(2014) írásában többféléről is olvashat. Ilyen pont bármely n +∈ pont esetén létezik (az n = 2 esettől eltekintve 
egyértelműen), és Fermat- vagy Torricelli- vagy Fermat–Torricelli-pontnak nevezzük (a továbbiakban FTP). 

Később aztán sokan foglalkoztak még a problémával, annak általánosításával és mechanikai vonatkozásaival. 

 

J. E. Hofmann forgatásos bizonyítása az alapesetre (1929), GeoGebra 5.0.359.0-3D. 

Nekünk, magyaroknak különösen fontos lehet ezek közül Pólya György igen kreatív modellje (úgy tűnik, nem csak mi, 
emberek vagyunk lusták, de szerencsére a természet is, vö. az energiaminimumra törekvés elve) – ezt építettem meg 
én is: 

„Kis szerencsével elképzelhetünk egy szerkezetet a korábban tárgyalt közlekedési csomópont probléma … 
megoldására: három, tengely körül forgó csigát rögzítünk egy függőleges fal A, B és C pontjába, ld. a 9.7. ábrát. Az XAP, 
XBQ és XCR köteleket átvetjük rendre az A, B és C csigákon. A közös X végpontban összekapcsoljuk őket, és a másik 
végükre rendre az egyenlő nagyságú P, Q és R súlyokat helyezzük. Az egyensúlyi helyzetet kell megkeresnünk. 

Természetesen ez a probléma is a szokásos egyszerűsítésekkel értendő: a kötelek tökéletesen hajlékonyak, 
nyújthatatlanok, a súrlódás, a kötelek súlya és a csigák kiterjedése elhanyagolható (a csigákat pontszerűnek tekintjük). 
Mint (1)-ben, két különböző módszerrel oldhatjuk meg ezt a problémát is. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marin_Mersenne
https://hu.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Viviani
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bonaventura_Cavalieri
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lya_Gy%C3%B6rgy


 

Először, a három súlynak együttesen a lehető legalacsonyabbra kell lógnia. Azaz egy adott vízszintes szinttől (a talajtól) 
vett távolságuk összegének minimálisnak kell lennie. (A rendszer potenciális energiája tehát minimális kell legyen; ne 
felejtsük el, hogy a súlyok egyenlők.) Ezért AP + BQ + CR maximális. Tehát, mivel a kötelek hossza nem változik, AX + 
BX + CX minimális és ebből kiderül, hogy a probléma ekvivalens az 1. pont (4) alpont közlekedési csomópont 
problémájával (9.4. és 9.5. ábra). 

Másodszor, az X pontban ható erőknek egyensúlyban kell lenniük. A három egyenlő súly egyenlő erővel hat a maga 
kötelén, és ezeket az erőket a súrlódásmentes csigák változatlanul közvetítik. Az XA, XB és XC egyenesek mentén az X-
nél ható három egyenlő erőnek egyensúlyban kell lenni. Szimmetria okokból nyilvánvaló, hogy egyenlő szöget kell 
bezárniuk egymással; az X-nél összefutó három kötél közül bármely kettő szöge 120o.” (Pólya, 1988a, 170) 

 

A kísérleti eszköz 

Mivel nem csak három pont esetén szeretnénk vizsgálni a problémát, ezért kézenfekvő volt, hogy a függőleges falat 
egy több helyen kifúrt asztallal helyettesítsük: a lyukakon átvezetett damilok az eredetileg függőleges irányú 
gravitációs erőket vízszintes irányúvá alakítják. 

Eredetileg ezekből szerettem volna megépíteni: 

 

A kép forrása: saját felvétel. 



Az építéshez végül a következő anyagokat használtam fel: 

- egy 47 x 70 cm-es rétegelt lemez (egy használt szekrény polcából levágva); 
- 4 db Ø 28 mm x 90 cm-es henger alakú fenyőláb (OBI); 
- 8 db műanyag tipli a lyukakba + 4 db famenetes tőcsavar alátéttel és szárnyas anyával, (óvárosi csavarbolt – 

hogy az asztalt szét lehessen szedni, és könnyebb legyen szállítani); 
- 6 db egyforma tömegű (500 gramm, homokkal töltött) zacskó súlynak; 
- damil, horgok, kábelkötözők, gemkapcsok és kulcskarika összekötőnek. 

 

Akkor induljunk! 

Az asztallap és a lábak kifúrása gyorsan ment, az összeszerelés szintén. A súlyokat konyhamérleg segítségével készítem 
el, elvileg a műanyag (fagyasztóba való) zacskók pontosan 500 gramm tömegűek lettek. A horgokat egy kollégám 
rögzítette a damilokra (én nem boldogultam vele, pedig a csomózás mikéntjét szépen rárajzolták a csomagolására… 
). 

A teljes eszköz összerakását követően nagy érdeklődéssel vártam, sikerrel jártam-e. 

Sajnos nem – két problémával is szembesültem: 

(1) A befőttes gumik pici, különálló füle egyrészt nagyon megnyúlt, másrészt nem váltotta be az előzetesen 
hozzáfűzött reményeket: arra gondoltam eredetileg, hogy a súly felakasztását követően a gumi miatt kicsi 
rezgésbe jövő rendszer majd könnyebben találja meg egyensúlyi helyzetét. Hát nem… Ezért ezeket 
gemkapcsokra cseréltem. 

(2) A lyukakon átvezetett damil (bár a rétegelt lemez nagyon kemény, ezért is választottam) erősen súrlódott a 
lyukak szélén (ez a Pólya-könyvben is említett egyik fő akadály (1988a)), ezért valamit ki kellett találni. Lyukba 
tehető kütyüket kerestem az interneten, s ott láttam egy olyan képet, amelyen egy kifelé „görbülő” végű tipli 
volt – szerencsére a csavarboltban kaptam is hasonlót. Mindjárt jobban működött az eszköz, aztán rájöttem, 
hogy ha kicsit feljebb emelem az éppen használt tipliket, akkor megszűnik a súrlódás a damil, a kulcskarika és 
az asztal között is. (Eddig könnyű volt cserélgetni a lyukakat, mert a horog átfért rajtuk, innentől kezdve 
azonban tiplivel együtt kellett ezt megtenni.) 

 
A kép forrása: saját felvétel. 

Ekkor azonban újabb probléma lépett föl: amíg én az asztal fölött játszottam, észrevétlenül megjelentek a szobában a 
macsekok, és ők az asztal alatt tették ugyanezt: felkeltette érdeklődésüket a sok himbálódzó zacskó. Ezt onnan vettem 



észre, hogy nem az elvárt módon állt be fent a kulcskarika. Letekintve észleltem, hogy ekkorra már majdnem egy kiló 
homok volt a szőnyegen – a fagyasztós zacskók nem tudtak ellenállni a paskoló kis karmoknak… Szerencsére a horgokat 
nem bántották, így legalább az operációk elmaradtak. Tehát az eddig használt zacskókat is le kellett cserélni valami 
erősebbre. Ehhez kisebb reklámszatyrokat szereztem (a cég nevét nem írom ki, mert pénzért adták…), és 
kábelkötözővel zártam azokat, úgy, hogy legyen bennünk egy kis kör, amibe be tudom akasztani a horgokat. 

Aztán tettem egy kis vazelint a tiplikbe – biztos, ami biztos. Miután ez is megtörtént, már nem volt további akadálya 
annak, hogy végrehajtsam a kísérleteket…  

 

A kép forrása: saját felvétel. 

A kísérletek eredménye 

Ezen a videón csak néhány fontosabb esetet örökítettem meg. Lássuk, milyen következtetéseket vonhatunk le: 

n = 1 pont esetén FTP az adott pont; 

n = 2 pont esetén FTP az adott szakasz bármely pontja lehet; 

n = 3 pont esetén: 

- ha a háromszög minden szöge kisebb, mint 120o, akkor FTP a háromszög izogonális pontja; 
- ha a háromszögnek van legalább 120o-os szöge, akkor FTP az a pont; 

n = 4 pont esetén: 

- konvex négyszög esetén FTP a négyszög átlóinak metszéspontja; 
- konkáv négyszög esetén FTP a konkáv szögű pont; 

n = 5 pont esetén: 

- konvex ötszög esetén FTP az ötszög belsejének jól meghatározott pontja; 
- konkáv ötszög esetén FTP lehet a konkáv szögű pont, de lehet más is – ez a pontok helyzetétől és szögétől 

függ, itt már akár két konkáv szög is lehet; 

n = 6 pont esetén: 

- konvex hatszög esetén FTP a hatszög belsejének jól meghatározott pontja; 
- konkáv hatszög esetén, ugyanúgy, mint az ötszögnél. 

Aki több lyukat fúr, az további eseteket is tanulmányozhat…  

https://youtu.be/5zLcas3Dpyk


… és tovább! 

Az eddigi példákban a pontok egy síkban voltak. Ha kilépünk a térbe, akkor a matematikai leírás nem válik lényegesen 
bonyolultabbá, de csak egyetlen egy esetre ismert pontos megoldás: ha egy tetraéder minden térszöge kisebb, mint π 
(szteradián), akkor az FTP az a pont, amelyikből mindegyik oldallap π térszögben látszik (Vígh, 2014). 

Ez idáig a probléma fizikai megoldásával foglalkoztam csak, azonban létezik más megközelítés is. 

 

Az informatikai módszer 

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 2015. áprilisi számában tűzték ki programozási feladatként a Fermat–
Torricelli-pont meghatározását három-nyolc pont esetére. A legjobb megoldást Kovács Balázs Marcell, az ELTE Radnóti 
Miklós Gyakorló Iskola 12. évfolyamos tanulója küldte be (Kovács, 2015). A megoldáshoz használt programozási 
eszköze a Wolfram Mathematica 10.0.0.0 volt. 

Ennek segítségével készítettem egy kétperces videót néhány esetre, érdemes megnézni (és természetesen 
kipróbálni!). 

 

Zárszóként 

Sokan úgy tekintenek a matematikára, hogy mintegy szolgálólányként kiszolgálja a többi tudomány igényeit az 
egzaktság tekintetében. Bár kétségtelen, hogy a természettudományok számára nélkülözhetetlen a matematika 
(Pólya, 1984), de ez a kapcsolat – mint minden kölcsönhatás! – kétirányú. Pólya György könyvének fülszövegében 
(1988a) olvashatjuk a következőket: 

»Matematikai ismereteink jellegzetessége, hogy úgy érezzük: valamiféle „abszolút” tudást tükröznek, 
érvényességükhöz nem fér kétség. Ennek az az oka, hogy szigorú logikai következtetések láncolatán keresztül, 
„bizonyítással” jutunk el hozzájuk. A matematikai felfedezésnek általában csak ez az oldala ismert, erről szólnak a 
tankönyvek, az egyetemi előadások, a matematikai közlemények. 

Csakhogy egyetlen felismerés sem előzmény nélkül való, legyen az matematikai felfedezés (újra felfedezés) vagy 
teljesen köznapi felismerés. Folyamatosan újabb és újabb tapasztalatokkal gazdagodunk, s meglevő ismereteink 
birtokában feltevésekkel élünk. Eredményességünk attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek tájékozódni 
feltevéseink megbízhatósága felől.« 

Ezért tekintek én a matematikára úgy, mint az emberi gondolkodás fejlesztésének, kiteljesítésének egyik legfontosabb 
eszközére – hasonlóan Pólya Györgyhöz (1977). És ajánlom Pólya György összes többi könyvét is elolvasásra… 

 

 

(A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégiumban 2017. június 2-án megtartott bemutatóm háttéranyaga, 
Fábián István, 2017)  

https://www.komal.hu/info/bemutatkozas.h.shtml
https://youtu.be/_2EETmUfF3Y
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